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[क ्ीपच्छीकण्डनाथब्रभृतिगुरूवयदिषठसननीतिमागों 
ङन्ध्वा यत्रैव सम्यक्पटिपमनि घडनामीनश्देतवादः 

करमीरेभ्यः प्रसृत्य प्रकटपरिम्रखो र्यन्स्वैदेश्यान् 
देशेऽप्यस्थिन्नदष्टो घुसणविसरवतस्तान्पदे सज्नानाम् ॥ १) 

तरत तरसा संखासा्छ विधत्त परे पदै 
पदमपि नित्थालोकप्रमोद खनिभैरे । 

विखदात शिवादिष्टादैतावबोधसुधारसं 
प्रलभविरुसत्सथयु्प्यान्तःसयुत्छवद्एयिनम् ॥ २ ॥ 
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कारभीर-संस्कृतम्रन्थावयिः। 
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ग्रन्थाङ्ः १० 
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स्तवचिन्तामणिः 
श्रीमद्धट्नारायणविरचितः 

श्रीमन्महामादेश्वराचाये-श्रक्षमराजाचायेङ्ृतविवरत्युपेतः 
"८  # 2 

श्रीभारतधममातेण्ड-करमीरमदहाराज 
श्रीप्रतापर्सिंहवरभ्रतिष्ठापिते प्रनवि्याप्रकाश-(रिवसं) कार्यालये 

तदध्यक्ष-पहाप्टोपाध्याय-पण्डित-युङ्न्दराप-शसिणा 
उदिष्टकायोटयस्येतरपण्डितसहायेन 

संगरद्य, संदोधन-पयायाङ्कन-विवरणादिसंस्करणो त्तरं 
पाश्चात्यविद्धत्परिषत्संमताधुनिकसुगमञ्द्धरील्युपन्यासादि संस्कारः परिष्कृत्य 

काश्चमीर-श्रीनगरे श्रीप्रताप स्दीमनाग्नि मुद्रणालये मुद्रापयित्वा 
प्राकादयं नीतः 

सवत् १९७५ तरेस्ताब्द्ः १९१८ 

कारमीर-ध्रीनगर 
( अस्य ग्रन्धस्य स्व प्रकारन-मुदरापणाययिकाराः प्रोक्तमदाराजव्ः 

स्वायत्तीङृताः सन्ति ) 
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ओओ नमः खत्माख्तवपुषे परमशिवाय ॥ 

----; > >) ~>‡- 

अथ 

स्तवचिन्तामणिः 
श्रीमटनारायखविरचितः । 

श्रीतेमराजङ्् तविब्र्युपेत : । 

भकाशमाने परमाथभानो 
नश्यत्यविद्यातिभिरे समस्ते । 

तदा बुधा निपलदटृष्टयोऽपि 
चिन्न पश्यन्ति भवपपञम् ॥ १॥ 

नमः शिवाय सततं पश्चङृत्यविधायिने। 

चिदानन्दधनस्वात्यपरमाथावभाेने ॥ २॥ 

अन्तः स्पन्दन्दोलनानन्दसंपद- 
बाह्मस्पन्दामन्दसंदाहिनीमिः। 

संविद्धाराधारणीभिः समन्तात् 
सिश्वन् विश्वं खात्मशंयुनभस्यः ॥। ३॥ 

पर १ग० पु° परमाथभाने इति पाठः| 
- पं* ७ ख०्ग० पु० नन्द्सपैव् इति पाडः। 



२ स्तवाचेन्तामणिः 

` नारायणः स्वहृदयाम्बुनिपेर्विवेक- 
भूभृद्विमदैरभसोच्छलितं यदेतत् | 

श्रीशेकरस्तुतिरसायनमाचकपषे 
तच्चव॑णादिह बुधा विबुधा भवन्तु ।।४॥ 

इह स्तोत्रादो स्तोत्रकारः सर्वपनिषत्प्रदशि- 
तसत्संप्रदायोद्धाटनसुखं स्वात्मपरमाथपरमे- 
श्वरस्वरूपसमावेशं व्युत्थाने विग्रष्ुमाह 

सुगिरा चित्तदारिण्या 
पश्यन्लया दश्यमानया । 

जयद्युल्लासितानन्द- 
महिमा परमेश्वरः ॥ १॥ 

प्काशानन्दरूपः परमे धरः परमानन्दात्मक- 
स्वातन्तयशुक्तिस्वरूपपरावागाल्िङ्ितमूतिः अ- 
नयेव शुक्लया शिव-मन्त्रमहेशर-मन्त्रेश्वर-मन्त्र- 
विज्ञानाकलात्मशुद्धाप्वप्रमात्तमयीं भारतीं वाचं 
पश्यन्ती, मरडलि-श्रीकर्ट-को धेशु-वीरभद्र-शु- 
तरुद्रानन्त-मुवनेश्वरपथास्मिकां मध्यमाम्, ए- 



तेमराजाचायेटृतविद्सयुपेतः ३ 

तद तिरिक्तभुवने शर -विचिच्रप्रलयाकल-सकल- 
निष्ठां तत्तन्नानारूपभ्रप्पराभासां परूवपूवेवा- 
कडक्तिव्याप्तां वेखरीं च वाचं स्वसित्ताववभासः- 
यन् , अवरोहकमेण विश्ववेचित्रयमारचयति । 
इत्थं च वेखरीपरधानसकलप्रमातृपदे.ऽपि यथो- 
्तव्यासिकपर-परापर-मभ्यमारख्यवाक्त्रयावियो- 
ग एव्र । अत एव अनुनिध्रज्ुः भगवान् वेखसी- 
मध्यमापशमनपुरःसरं पश्यन्तीदशमुन्मञ्ञ्य 
यथोक्तानाभिताशिवपयेन्तव्यािकां तां वेयते- 
न आभास्य बेयवेदकस्वात्मसत्ताम् आराहण- 
कमेण अआवेशुयन् भक्तेभाजः, सर्वोत्कर्षेण.व- 
तते,-इलयययमन्न वाक्यार्थः । 
पदाथस्तु-परमः,-चिदात्मरूपः इश्रो जयः 

ति-स्वधरान्ताशषविश्योत्कर्षेण वतते, कीट क्? 
वेखरीमध्यमापेच्षया शोभना उयख्यातपरमा- 
थां या इयम् अविभागाक्मसततावभासरूपा 
मध्यमादिवाग्ब्यापिनी पश्यन्ती, तया दश्यमा- 
नया- स्फुटम् उन्मस्नरूपसवेन स्फुरन्त्या, अत 



1  स्तवचिन्तापणिः 

एव बुद्ध्युपारूटसक्रमसंकल्पविकल्पकारि म- 
ध्यमात्मकं चित्त,तदनुषङ्कण च वरव्यञ्नक्वेख- 
याश्रयं प्राणमपि ताच्छील्येन हरन्त्या-निःशषं 
पशमयन्त्या, दश्यमानया च-अनाश्रितपयन्ते 
रूपे वेदकताप्रशमनन वेव्यात्मनेव अवभासमा- 
नया हेतुभूतया उच्लासितः+-प्रत्यभिज्ञापदवीं 
नीतः परावागात्मा अनन्दमहिमा येन, बिक- 
ल्पप्रशमन पुरःसर पश्यन्तीभूमिमुन्मञ्ज्य तद्धा- 
राधिरूढानाधितपदवीमपि वेद्यत्रन आभास्य 

` परमानन्दात्मकपरमाद्रयपरमप्रमातृतामुन्मील- 
यन् अनुगति परमेश्वर इत्यर्थः । अयमेव च 
सवरहस्येषु सारभूतः समवेशोपाय आच्नातः । 
यथोक्तं श्रीमालिनीविजये 

(अकिथिचिन्तकस्यैव गुरुणा परतिबोधतः। 
उत्पद्यते य अवशः शांभवोऽसाबुदीरितः ।' 

इति ! अस्मत्परमेष्ठिना श्रीप्रयभिन्ञाङ्ृतापि 

“विकल्पदानेनेकाग्रचा्करमेणेन्वरतापदम् ।' 
[| 

पं० १७ क० पु° हानेनेकात्म्यादिति पाडः । 
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इति । श्रीज्ञानगर्भेऽपि 

धविहाय सकलाः करिया जननि मानसीः सर्वतो 
वि्ुक्ृकर णाक्रेयानुङतिपषारतन्त्रयोञ्ज्वलम् । 

स्थितेस्वदजुभावतः सपदि वेते सा परा 
दशा चरभिरतन्ितासमसुखामृतस्यन्दिनी ।॥' 

इति । यथा कयाचित् हृदयहारिण्या तरुण्या 
प्रियतमानुरज्ञकमधुरगिरा परस्परानुरागवशतः 
साभिलाषं दश्यमानया, पश्यन्त्या च, उद चद्रो- 
मा्ादिसकलसािकभावदर्शनोन्नीयमानान- 
न्दमहिमा कशचित् इ श्वरो जयति; तथा व्याख्या- 
तक्रमेखणायमपि परमशेवात्मा स्वात्मा,-इत्य- 
नुरणनशक्त्या श्छेषध्वनिः। पश्यन्त्यादीनां स्व- 
रूपं तत्रभवता भतहरिणा उक्तम् , यथा 

अविभागा तु पयन्ती सवेत संहृतक्रमा । 
स्वरूपञ्यातिरेवान्तः सूक्ता वागनपायिनी ॥ 
केवलं बुदध्युपादाना कमरूपानुपातिनी 
प्राणष्टत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक् भरवतेते ॥ 
स्थानेषु विहते वायौ कृतव णपरिभ्रहा। 
वेखरी वाक् परयोक्तृणां राणषत्तिनिवन्धना ।॥ 



& स्तवचिन्तामणिः 

इति ॥ १॥ | 

एवं शृक्तिमत्पधानां शांभवीं भुवं स्तुत्वा 
श॒क्तिभरधानां स्तोतुमाह 

यः स्फीतः श्रीदयाबोध- 
परमानन्द्संपद । 

विद्योहयोतितमादात्म्यः 
स जयलयपराजतः ॥ २॥ 

स-भगवान् , अपराजतो-विश्वातिशायीं 
जयति,-तमेव उक्करृष्टतया परास्रशन्तः समा- 
विशामः । श्री-अशेषकारणविभवप्रथाभित्तिः 
परा चैतन्यलच्मीः, दया-विश्वानुयहात्मा परे- 
चखाशुक्तिः, बोधः-ज्ञानशुक्तिः, परमानन्दः- 
स्वातनत्यशक्िः, संपत् ~ स्वप्रथारूपसम्द्धया- 
त्मा क्रियाशक्तिः, श्रीश्च दया च बोधश्च पर. 
मानन्दश्च संपच तत् श्रीदयाबोधपरमानन्दसं- 
पत् तन चिदिच्छा-ज्ञानानन्द् क्रियास्म-स्फार- 



त्तेमराजाचायंकृतंविदस्युपेतः ७ 

रूपेण शक्तिपथचकेन यः स्फीतः - परिपुशेः, 
तत एव वि-शानुयहमवणत्वात् वियया-'अह- 
-मेव सवम्" इति अहन्तेदन्तासामानाधिकरण्य- 
प्रथात्मना शुद्धवियाशक्या, उचचर्योतितं - परा- 
दयमयत्वेन अनुयाह्याणां प्रकटीकृतं माहा 
त्म्यं - ज्ञानक्रियास्फारो येन ॥ २॥ 

एवं श॒क्तिप्रधानं भगव दपं स्तुता नरभ्रधा- 
नमपि स्तोतुमाह 

प्रसरद्विन्दुनादाय 
शुद्धामरतमयात्मने ! 

नमोऽनन्तप्रकाशाय 
शंकरल्तीरसिन्धवे \ २॥ 

शं-पराद्रयप्रथारूपं श्रेयः करोति यः स 
एव स्वच्छत्व-पकाशुघनत्व-आह्वाद कत्वसतवसं- 
पद्ास्पदत्वादिधमयोगात् चीरसिन्धुरिव, तसे 
नमः - श्रीरादिप्रह्वीभावयुक्या तदेव तकं 



~ स्तवचिन्तापमणिः 

समाविशमः। कीटशाय शंकर च्लीरसिन्धवे?-ष- 
सरदिन्दुनादाय-परसरन्तो निलयमेव सदाशिषे- 
श्वरादिना वे्यपय॑न्तेन परादरेतपथानुपरविष्टेन 
विश्वास्मना रूपेण प्रसरन्तो चिन्दुनादो-सामर- 
स्यास्मिके ज्ञानक्रियाशक्ती यस्य; तथाहि-प्रका- 
शात्मा परमेश्वरः स्वातन्त्रयश्लयपरपयांयसा- 
मरस्यावस्थितज्ञानक्रियाशक्यात्मकः स्फुरन्नव 
स्वभित्तौ स्वात्मगोपनारूपामनाधितशिवदशा- 
मुल्लास्य, ज्ञानशक्तेपधानं सदाशिवं, क्रिया- 
शक्तिप्रधानम् इश्वरं, तत्कारणरूपां च शुद्धवि 
दयाम् आभस्य, संकाचाभासरूपां मायाम् , त- 
दनु संकुचितज्ञनक्रियाशुक्लयात्मिके विद्याक- 
ले प्रदश्य, तत्संकोचप्रकषात्माचन्दुनाद शब्द् 
वाच्यां पाणापानभूामः, सकलकरणवलीसमा- 
श्रयभूताम् उद ङ्क्य, पुनरपि ज्ञान करियासंकोच- 
प्रकषयोगिनीमन्तःकरणभूमिम् उल्लास्य, कमा- 
त्कछमं तारतम्यप्राप्तसंकोचक्ञानशक्तमयानि बु 
द्वीन्द्रियाणि बष्याभासपयन्तेन रूपेण पथि. 



तेमराजाचायद़ तविदत्युपेतः । & 

तानि ; तथैवं प्ङृष्टसंकोचक्रियाशकक्तेमयानि 
कर्मेन्द्रियाणि, तद्देव उच्चारणीययाद्यादि-विष- 
याभासपयन्तानि प्रथयन् , बोध्यकायादि-स्व- 
विषयान् बाद्येन्द्रियप्रकादोकारम्यानयनपमुखम- 
न्तःकरणपरकाशमावेश्य, विदययाकलाभूमिकास्प- 
शंद्वारेण सदाशिवेशपदमावेश्य , स्वस्वात- 
न््यशुक्त्यात्मनेव भ्रथयन्, इद शावरोहारोह- 
दोलाकेलि कुवन् अनवरतमवस्थितः, नियति- 
कालरागतस्ानि बिद्याकलाभ्यामेवानलिप्तानि, 
प्राणापानाभ्यां पुस्त्वमुक्तम् विव्याकलान्तः- 
पविष्टेन किंचिदंशेन प्रधानमा्तिपं विषयः 
तन्मात्रभूताने इति । इस्थमेष भगवान् परस- 
रहिन्दुनादः, तत एव च ज्ञानक्रियामयलात् 
विश्वस्य, गुहीतविधवेचित्रयोऽपि परमेश्वरः 
शुद्धाश्रतमयात्मा परमानन्दरससार एव; अत 
एव अनन्तो-देशकालाकारेरपरिच्चन्नः भ्रका- 
शो यस्य, तेषामपि प्रकाशात्मकतवात् , अन्यथा 

प० १७ प्रकारैकात्मकत्वात् हति पाठः । 



१० स्तवाचन्तामणिः। 

तु असात्; एवं च इत्थं नरपयन्तनापि 
रूपेण प्रसरन् परिप्रण एव शकरक्तीरसेन्धु 
यः स्थितः तस्मे नमः । चीरसमुद्रोऽपि उल्ल 
सद्टिन्दः कल्लोलनादयुक्रः शुद्धः-सुसितः, अस्र 
तमयः प्रकाशमाननागराजश्च भवति, इति 
श्छेषोपमा । स्तोत्रकारस्य पितामहः परमे- 
राख्यः, अपराजितः पिता, श्रीदयाश््या माता, 
शृकराभिधानो उयष्ठा भ्राता अभवत् , ततः 
तेषामपि परमेश्वराभेदभाजाम् इयं स्तुतिः, 
इति आख्यायिकाविदः ॥ ३५ 

एवं विश्रात्मिकासु नर-शक्ति-रिवभूमिषु 
अद्वयेकपरमार्थं परमेश्वरमयदेन विश्य , 
इद शीमेव सवद शास स्वार्मप्रतिपतत्ति प्रथयति 
अरा स्तोत्रपरिसमाक्षि विचित्राभिः सृक्तिमि 

दिष्मस्तां लां स्तुमस्तुभ्यं 
मन्त्रयामोऽम्बिकापते। 

अतिवाज्ञभ्यतः साधु 
विश्वदङ्नो धृतवानसि ॥ ४ ॥ 
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हे अभ्वबिकापते ! विश्वस्य पितः, पित्तत्वादेव 
असि- तं, नः-अस्मान्, विवर् ~ समन्तात् 
सवैदशासु , साधु- सम्यक् , पराद्रयदशा धृत 
वान् - अनुखहीतवान् ; कथम् ? आअतिवाल्ञभ्य- 
तः- यतः त्वम् अस्माकमतिश्येन वल्लभः, 
नित्यमेव त्देकपरा वयं, तत एव तवापि वयम् 
अतिवल्लभाः। यथोक्तं गीतासु 

“प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स च मम मियः ।' 

इति । यतश्च इत्थं हृदयेकभ्यमसाकम् अतोऽ 
तिवाल्लभ्यादेव वयं व्यवहारपदे लोकमध्यगता 
लोकस्थितिरक्लषणा्थं यत् किचित् रहस्याचारादि 
गजनिमीलनिकया द्विष्मः तत् त्वामेव द्विष्मः, 
नहि अस्माकम् अतन्मयं किंचिदपि भति, 

इति देष्यद्रष्रादिभूमावपि त्वन्मया एव सः, 
न तु अस्माकं द्वेषादिदोषकालुष्यं जातुचित् । 

यद्त्त्यति 

(दोषोऽपि देव को दोषस्तामाप्तुं यः समास्थितः } 
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इति । यदपि लोकमभ्यगताः तथेव वैदिकमि- 

्टापूरतादि स्तुमः तदपि न खदतिरिक्तम् इति 
त्वामेव स्तुमः। यदपि यज्ञादो इन्द्रादिदेवाम- 

न््रणं कुर्मः तदपि तुभ्यं-खद्थमेव मन्त्रयामः- 

शिवमयात्मदेवताये विशं जुहूमः। यच्छुतिः 
ध्यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा ,,..... । ' 

इति। अत एवात्र उ्यतिरिक्तस्य फलस्याभावात् 
न कर्रभिप्रायक्रियाफलविवन्ञा इति आत्मनेपदं 
न कृतम् । किं च लोकोत्तरभवद्धक्तिशाक्तिम- 
ध्यगता अपि वयं यत् वैदिकाचारादि ष्मः; 

यच्च रहस्याचारादि स्तुमः, तदपि खन्मयमेव 
मन्यामहे ! एवं च लोकलोकोत्तरयोः दशयोः वयं 
यत् द्विष्मः तत् त्वामेव मन्यमाना वस्तुतस्तु 
तवां स्तुमः, तदद्वयमयद्वयाभासपरामशुनमेव 
हि भवस्स्तुतिः, अतश्च इत्थं. तत्तदद्वेषस्तुलया- 
दयवस्थासु वस्तुतः त्वां स्तुवन्तो वय तुभ्य मन्त्र- 

प° ‰& देबत्ताये जहूमः इति पाठः । 
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यामः, तवां मन्त्रदेवतां विश्वाभेदविमशात्मक- 
महामन्त्रेण मन्त्रयामः । इत्थम् अतिवाल्लभ्यात् 
अस्मान् असि-तं साधु-सम्यक् च अनु- 
हीतवान् ,त्वदनुयहादेव इदृशी अस्माकं महा- 
विभूतिराविभृता इद्थः ॥ ४ ॥ 

ततश्च 

संहृतस्पशंयोगाय 
संपूणमृतसूतये । 

वियन्मायास्वरूपाय 
विभवे शंभवे नमः॥ ५॥ 

शं भवति असात् इति शंभुः तसे, विभवे- 
ठयापकाय चिदात्मने नमः । कीटशाय ? संह 
तो-नाशितः स्पशेः-विषयेः योगः-अन्तनाना- 
वासनाधिष्ठानसंबन्धो येन; तत एव च वियत्- 
विनश्यत् अख्याद्यात्मनो मायायाः खरूपं यतः 
तस्मे; अतश्च संपूर्ण-पराद्वयप्रथात्म यत् अभूतं 
तस्य सूतये-अभिव्यक्तिहेतवे । एवं च पाशन्ल- 



१४ स्तव चिन्तामाणः। 

परपूणंखरूपदानेन भगवान् स्वात्मैव महेश्वरः 
अनुयाह्यान् अनुगृह्णानः स्थितः+इति आन्तरवा- 
सनाबीजप्रोषयुक्टयेव अख्यातिप्रशमनपुरःसरं 
परसत्तामाविशेत् भक्तिभाक् , इति भङ्या 
उपदिष्टं भवति । उक्तं च 

“उद्धरेदात्मनात्मानम् ...... 

इति । वियत् -आकाशम् अस्पशे पूरणं चन्द्रास्प- 
दं मायावत् तच्डस्वरूपं विभु च भवाति, इति 
अनुरणनराक्या श्ेषध्वनिः, एवमुत्तरत्रापि \५॥ 

( किंच 

भिन्नेष्वपि न भिन्नं य- 
च्छिन्नप्वच्छिन्नमेव च । 

सायः तवत्तानानच 

रूपं तत्पारमश्वरम् ॥ ६ ॥ 

तत् पारमेश्वरं रूपं नमामः-एतस्स्तोत्रपरा- 
मशंनद्रारेण अनुयाद्यजन्तु चक्राभिन्ना बयं स- 
माविशामः । इत्थमेव प्रूवत्रोत्तरत्र च बहवचनं 



केमराजावायंृ त विस्युपेतः। १५ 

योज्यम् । कि तत् ?-इयाह भिन्नेषु-विभागेन 
स्फुररस्वापे तत्तत्तस्छ-तदधिष्टेयप्रमात-तदाश्र- 
यभुवनभावादेषु वस्तुषु यत् न भिन्नम् -एक- 
रूपम्, तथा तेष्वेव च्छिन्चेषु-प्रलयादययवस्थासु 
विनष्टेष्वपि अविनष्टम्, अतश्च सवसामान्य- 
म् ~ पूणाहन्तात्मकमहाचेतन्यरूपं सवेसामा- 
न्यपदेन वेशोषेकाभ्युपेतपरापरसामान्यत्रयति- 
रेको-ऽस्य दशितः ॥ ६॥ 

तदित्थम् 

प्रणवोध्वाधमात्रातोऽ- 
प्यणवे महते पुनः 

ब्रह्माणएडादपि नगुण्य- 
गुणय स्थाखवे नमः ॥ ७ ॥ 

स्थार्वे- खततावस्थितरूपाय भगवते नमः, 
कीटशाय ? प्रणवस्य या उर्ध्वाधमात्रा तदुपल- 
षितो.ऽतिसुसूच्मः समनारूपो मात्रा-अश्वः 



१६ स्तवचिन्तामणिः। 

ततोऽपि यः अशुः- अनुपलभ्यमूतिंत्वात् उप- 
लड्धेकरूपः इत्यथः तस्मे । तथा शक्तेतसाव- 
स्थितब्रह्मबिलाधिष्ठातब्रह्मोपलक्लितं यत् अरडं 
शक्ल्यरडपरयन्तं जगत् ततोऽपि परिच्छेयमूर्तेः 
महते ~ तद्यापकाय अपरिच्छेयाय इस्य्थः। 
तथा नैयरयं-सस्वादियणाभाव एव युणः- 
चित्मरकाशात्मा धर्मो यस्य ! इत्थं च प्रणवोचा- 
रणक्रमेण समनान्तभुमिकातिकमेण उन्मना- 
परतसेकार्मकं उ्याप्तसमनान्ताशेषवि श्वं चिदे 
कघनमेव सततावस्थासु भगवत्स्वरूपं समा- 
विशामः, इति पिरुडाथैः ॥ ५७॥ 

ततश्च 

बरह्माणए्डगभिीं व्योम- 
व्यापिनः सवंतोगतेः । 

परमेश्वरहंसस्य 
शक्ति दंसीमिव स्तुमः ॥ ८ ॥ 
'शिबो धर्मण हंसस्तु -.. | ' 



सेमराजाचायंङ तचिदत्युपेतः। १७ 

इति स्वच्छन्दनिरूपितनीदया विश्वखष्िसंहा- 
रात्मकहानसमादानधमा परमेश्वर एव हसः, 
तस्य च तादृशीमेव शक्तेम्-उन्मनाख्यां हंसी- 
रूपां स्तुमः- तद्धिमशवेशपुरःसरं शक्तम- 
त्स्वरूपं समाविशामः। कीरशीं! व्याख्यातरूपं 
ब्रह्माण्डं गभे ~ अन्तरभेदन स्थितं यस्याः । 
कीटशस्य परमेश्वरदहंसस्य † व्योमव्यापिनः- 
महामन्त्रराजसततवस्य, उयोम च शून्यातिश्रु- 
न्यपदं उयाप्नुवतः, तथा सवेतः- सवेस्मात् ग- 
तिः- परासि; यस्य, सवत्र च गतिः- प्रसरदपता 
भरकाशश्च यस्य । हंसस्य च व्योमभ्रसरणेन 
सवत्र गच्छतः अरडगभिणी हंसी निलमनु- 
चरी भवति इति उपमा ॥ ८ ॥ 

अथातिदुघेटकारिस्वातन्त्रयादमकं महेश्वरं 
रूपं स्तोतुमाह 

निरूपादानसंभार- 
मभित्तावेव तन्वते । 

जगचत्रं नमस्तस्मे 
 कृलाशछकाप्याय शूलिने ॥ ९ ॥ 



१८ स्तदचिन्तामणिः। 

स्वातन्त्यशक्तिभिसयुड डितिच्छा्ञानक्रिया- 
रात्रयोदासिशूलथते नमः, गच्छति तत्तदव- 
स्थावेचित्रयम् इति जगत् ~ अनाधितशिवादि- 
लिलयन्तं, चिच्रं - नानारूपम्; अथ च तदेव 
चिच चिच्रभमिव तत्तदनन्तरुदन्लेत्रज्ञायाभासम- 
यमपि भित्तिमा्रतसमेव, तथा भूतमपिच तद्- 
तिरिक्तमिव इति आश्चयकारि, "चित्रम् इति 
व्यस्तं समस्तं च, अभित्तो- निषेधावभासर्- 
पायां महाशुन्यभित्तो ›, तन्वते ~ उदङ्कुतवते; 
'अ-मा-नो-नाः भ्रातिषेधेः इति स्थिलया अकारः 
परतिषेघवाची, अरूपा शन्यात्मा भित्तिः अभि- 
त्तिः; कथं तन्वते? निरुपादानसंभारम् , उपा- 
दानं- मायापरङृत्यादे, संभारः- कमादिः सह- 
कार्थामः, तेन निष्कान्तं कृता उपादानस- 
हकायौदेरपि तदाभास्यत्वेन जगन्मध्य एव 
अनुप्रवेशात् अन्यथा शशविषाणतुस्यत्वात् 
तदित्थं परमेश्वरः कलया- सखशक्तिवेदग्ध्येनेव 
ऋछाध्यः। आश्चर्य च एतत्- अनुपादानादिभपः- 



केमराजाचायेतविदस्युपेतः। १६ 

म् अभित्तिकं चित्रम् इति, न चेतत् असं- 
भाव्यं, संकल्पस्वभयोरिव निमाणादो संविद 
एव भगवत्याः तत्तदाभासोल्लासकत्वद शनात् 
॥ & ॥ 

एवं यथा भगवत एव अनगंलात् खात- 
न्यात् जगदुदयः, तथा अत एव संसारनिवृत्तिः 
उचिता इति संभावयन् मायातिरोभावकं ज्ञानं 
लब्धुं परमेश्वरमेव प्राथंयते 

मायाजलोदरास्सम्य- 
गुद्धूलय विमलीकृतम् । 

शिवज्ञानं स्वतो दुग्धं 
देद्येदि हरदंस नः ॥१०॥ 

हे व्याख्यातसतख हरस] एहि-संमुखी- 
भवः-शरीरादिभूमिकातिरस्कारेण उन्मज, अ 
तश्च दयुस्थानद शायामपि शिव एव इदं विश्वम् 
इति इटक् भेयोरूपं ज्ञानं, नः- असभ्यं दहि- 



२० स्तरान्तापसिः। 

मनसि भरोहय । यच्छतिः 
“तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ` 

इति! कीटशम् ?-सख्यातिरूपाया मायायाः 
संबन्धि यत् कलाकलितत्वादिवशेन जडं- भेद- 
प्रतीतिसारम् , उदर- मध्यं, ततः सम्यक् - 
मिताहंभावगालनयुक्त्या उन्मील्य, षिमलीक्र- 
तं- विगलिताख्यातिसस्काररूपां शुद्धिमापा- 
दितम्, अत एव स्वतो दुग्धं- त्वयेव कलाश्छा- 
व्येन आङ्कष्य आनीतम् । रहसः क्षीरनीराभ्यां 
छीर मारत विदग्ध इति अनुरणनार्थः ॥ १०॥ 

यतश्च तलमीरक् शिवज्ञानं नः भ्रयच्छाक्षि 
अत एव 

षट्प्रमाणीपरिच्छेद- 
भेद्योगेऽप्यभेदिने । 

परमार्थेकमावाय 
बलिं यामो भवाय ते ॥ ११॥ 

०11 

पज ३४ क» पु° मेदयोगेऽप्मयोगिने इसि पाठः। 



सेमराजाचायेकृतविषटतयुपेतः। २१ 

भवति-स्वेस्य सल्यपरकाशात्मना रूपेण वि- 
दयते इति भवः, तत एव परमार्थेन एकस्वरूपः, 
तस्मे ते बलि यामः- उन्मीलितशिवन्ञानाय तु- 
भ्यमेव भेरवा्नये श्रीरभाणपुयंष्टकादि जुहूमः। 
कीटशाय? षरणां- पलयन्लाचुमानोपमानागमा- 
थापत्यभावाख्यपरमाणानां समाहारः षट्षमा- 
णी मीमांसकोक्ता, तया कतो यः स्वस्य स्वस्यं 
विषयस्य पर्ष्छिदः, स एव भेदः- भरयत्चाप्रलय- 
त्सादश्य-यागफल-साध्यसाधनाभावाख्यप्रमे- 
यव्यवस्थारूपःःपमातप्रमाणप्रमेयपिच्तारूपश्च, 
तव्योगेऽपि नं भियते तच्छीलः तस्मे । एत- 
दुक्तं भवति- यक्किचित् प्रमाणैः विभेदेन व्यव- 
स्थाप्यते तत् उयवस्थाप्यमानत्वादेव संवि- 
निष्ठां उयवस्थाम् आसादयत् संविन्मयमेव, 
डति भेदव्यवस्थापि अभिन्नमहाधकाशात्मक- 
शिवमय्येव , प्रमाणपर्च्छिदयोगश्च भगवत 
एव संभाव्यः ततो.ऽतिरिक्तस्याभावात् , तथा- 
` पं०२क० पु° परम्भेकस्वरूप इति षाडः। = ` 



२२ स्तदचिन्तामणिः। 

सभावनायामपि च उक्तटशा अभेदित्वमेव 
॥ ९९ ॥ 

थं वलिनिवेदनलब्धसमवेशो व्युत्थाने.ऽ- 
पि तद्रूपतामाशंसितुमाह 

अपि पश्येम गम्भीरां 
परेण ज्यातिषाभितः। 

उन्म्ष्टतमसं रम्या- 
मन्तभ॑व भवदगुहाम् ॥ १२॥ 

हे भव} भवदयुहां- त्वन्मायाशक्ति गम्भी- 
रां- दुरन्तं, परेण ज्योतिषा- तदीयेन परमा- 
दयप्रकारोन, अभितः- अन्तवेहिश्च उन्म्ष्टत- 
मसं ~ प्रशमिताख्यातितिमिराम् , अत एव 

रम्यां ~ पारमार्थिकेन स्वातन्त्यशक्लयात्मना 
रूपेण स्फुरन्तीम्, अन्तरिति पूणौहन्तात्मनि 
पमतेकास्म्ये, पश्येम समाविशेम किम् ११२ 

एवं तदाशसावशोन्मिषद्धक्त्युद्रक आहं 

प° १४ क० प° अमनरिकाट्म्येन भपि नाम इति पारः । 



सेमराजाचायेकतविद्रस्युपेतः। २३ 

नमस्तेभ्योऽपि ये सोम- 
कलाकलितशेखरम् । 

नाथं खप्रेऽपि पश्यन्ति 
परमानन्ददायिनम् ॥ १२॥ 

आस्तां तावत् अद्रया्मा कतिपयजनहुद्- 
याश्चासप्रदः पारमे श्वरः सखभावः। आकृतिम- 
न्तमपि इन्दुशेखरं ये दश्ंनावसर एव परमा- 
नन्द प्रदं खमरेऽपि पश्यन्ति, तेभ्योऽपि भव 
दशंनपवितरितेभ्यो नमः ॥ १३ ॥ 

यतश्च एतेऽपि अस्माकं भवद्धक्त्युद्रेकेण 
नमस्कायाः, ततः 

भगवन्मव भावत्कं 
भविं भावयितुं सुचिः। 

युनभवभयोच्छेद्- 
दत्ता कस्मे न रोचते ॥१४॥ 

भावत्कं भाव- चिदानन्दघनं लत्खरूपं 



२४  स्तवचिन्तामणिः। 

भावयितुं - खलेन परलयवश्रष्टु, रुचिः - अभि. 
लाषः श्रद्धा, कसे महाधिये न रोचते, सवेस्येष 

प्रतिभासते इव्यर्थः । कीदशी ? पुनभेवभयोच्छे- 
दे- जन्मान्तर्रासोन्मूलने द चा- शक्ता ॥१४॥ 

अतश्च 

यावज्जीवं जगन्नाथ 

कतेव्यमिदमस्तु नः । 
तत्प्रसादात्वदेकाय- 

मनस्कखेन या स्थितिः ॥१५॥ 

त्वदयुयहादेव एकमपि क्षणं तदभेदभा- 
वनाशून्यं मा भूत् इव्यर्थः । त्वदेकायेति स्वमेव 
एकः अभ्रे नियं खारमरूपतया विसश्यो यस्य 
॥ १५ ॥ 

पुनरपि भक्तिप्रकषात् सवशाखवाक्येकवा- 
क्यतां विभशन् भगवत्खरूपं स्तोति 



तेमराजाचायंकृतविट त्युपेतः। २५ 

शाखासदस्रविस्तीण- 
वेदागममयात्मने । 

नमोऽनन्तफलोत्पाद्- 
कल्पतर्लाय शेभवे ॥ १६॥ 

0 (र (५ तत्तदशाभिनिविष्टमितटदयानुसारेण विभि- 
त्रशाखाशतेः विततो यः-विन्दन्ति अनेन परं 
तत्वम् इति य्युत्पस्या वेदरूपः आगमः-परमे- 
शरप्रणीतं वाक्येकवाक्यं, तथा एकपरवस्त॒त- 
त्वविश्रान्तिसारं सवमेव शाखं तन्मय आत्मा 
यस्य, परमेश्वर एव हि शब्दराशेशरीरः तत्प 
पञ्चमयाशेषशाखात्मना स्फुरति, अत एव अ- 
नन्तम् -अपरिच्छिन्नं खरूपप्रथामयं यत् फलं, 
तदुत्पादे-तद भिव्यक्तो, कल्पव््ततु रयाय अवि- 
लम्बितमेव फएलिनाय, भितहद यविकल्पितवि- 
भिन्नशाखानुसारेण तु अनन्तस्य-नानारूपस्य 
फलस्य उत्पादकाय, शाखाभेदेऽपि व॒ 'सर्वेश- 
खाप्रयेयम् एकं कमं इति स्थला वाक्येकवा- 



२६ स्ववचिन्तापाणिः | 

क्यताप्यालोचनया परफलविश्रान्तत्वमेव ना- 
नाशाखरात्मना एकस्येव महाशाखस्य । यदुक्तं 
सारखते स्तोत्रे 

श्यी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 

रुचीनां बेधिच्यादजुकुटिलनानाषथजुषां 
तरणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव |" 

डति ॥ १६; 
यत ष्वम्, जतः 

वाङ्मनःकायकमाणि 
विनियोज्य खयि प्रमो । 

लन्मयीभूय निन्दाः 
कचित्स्यामापि कर्हिचित् ॥१७॥ 

यत्किञ्चित् वदन्तः कल्पयन्तः कुर्वाणा वा 
वयं त्वन्मयमेव सर्वं भावयन्तः, अत एव तन्म 
यीभाषात् निर्न्द्राः-गक्लितमेदाः, तथा सुखदुः- 

प० ११ग० प° चिनिदश्य इसि पाटः । 
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खादिसवदन्द्रानभिभूता अपि- नाम, कच्चित् 
कदाचित् भवेम ॥ १७॥ 

फलितेव इयमस्माकमाशंसा,-यत एवंविधो 
भगवान् ,-इ्याशयेन असमन्यतस्परकषपरा- 
मशांस्मिकां स्त॒तिमाह 

जगतां सगंसंहार- 
तत्तदितनियुक्तेषु । 

अनन्यापेतच्चसामथ्य- 
शालिने शूलिने नमः ॥१८॥ 

निर्णीतपरशक्तेिस्फारतस्वाय शुलिने;तत एवं 
सदाशिवादिसकलान्तानां सवेजगतां विविध- 
जन्मपरलययोः तत्तद भीष्टप्राप्यास्मिकासु च 
हितनियुक्तिषु भोगापवगेसंपादनेषु, निरपे्नि- 
जखातन्त्रयविजुम्भितात्मने नमः-इति प्राग्वत्; 
एवमुत्तरत्रापि ॥ १८ ॥ 

कृतं वास्यधेकेन 



२८ स्तव्रचिन्तामसिः। 

अ 

ञ्यतीतगुखयोगस्य 
रठ भ धू जरे ९ सुख्यध्येयस्य धूजटेः। 
(~ ट + र क 

नामाप (वयत ध्वानः 
~ =, 
कमन्पालम्बनः फलम् ॥१९॥ 

धू्जटेः-महादेवस्य+अथोनुगमशुन्यं वस्तु- 
तः तच्वा्थनिष्ं ध्रूजव्यादिनामापि भूयो भृयः 
चिन्तितं किं किं न सूते, अतः तदेव चिन्त्य- 
ताम् ! यद्स्याति 

भवतस्वीश नामापि मोन्नपयन्तसिद्धिदम् । 
इति । तथा 

'यन्नाञ्नापि महात्मानः कीयन्ते पुलकाड्कुरेः ॥ 

इति । एवं यन्चाममाच्रचिन्तनमेवाभिलषितं 
पुष्णाति , तदन्यालम्बनेः -तत्तदाकारविषयेः 
ध्यानान्तरेः किं प्रयोजनम् ! उक्तं च श्रीषिज्ञा- 
नभेरवे 

धमिया सर्वं रवयति सवेदो व्यापकोऽखिले । 
इति भरषराब्दस्य सन्ततोचारणाच्छवः।।' 

चिन भन 

प० ६5० पु° तस्वाथशुन्यम् दति पाठः) 
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इति ¦ शब्दस्येति शब्दमात्रे भरः, वस्तुतो हि 
भेरवशृब्दः प्रोक्तपूणोथंदृत्तिः अतो यदि अथं- 
भावनां विनापि यः सन्ततम् उचारयति स 
शिव एव भवति.-परमन््रवत् एवमादेभगवद्मा- 
चकस्य वाच्येकातम्यात् । कीट शस्य धूजटेः? उय- 
तीतगुणयोगस्य - निखेयुणयमहाप्रकाशात्मत- 
या अक्रलयाद्युपाधिश्युन्यस्य, अत एव सुख्य- 
ध्येयस्य - ब्रह्मादिभिः सर्वकारणेः ध्येयेरपि 
उपास्यस्य ॥ २०॥ 

पुनरपि भक्तिभरोद्रेकोल्लसितहदय आहं 

नमो नमः शिवायेति 
मन्त्रसामथ्यमाभिताः ¦ 

श्लाध्यास्ते शाम्भवी मृति- 
सुपभोक्तुं य उद्यताः ॥ २०॥ 

शिवाय- चिदानन्देकधनश्रेयोरूपाय, नमो 

प० १३ गण पु° भूमिमुपमोक्तुम् इत्ति पाटः। 



३० स्तव चिन्तामणिः। 

नमः-इति अविच्डेदनेव पुनः पुनः शरीरपा- 
णपुयेष्टकशून्यात्मकं तदृद्वारेण च विं जुहुमः, 
इदयवम् अथसते तन्मन्त्रमाहात्म्यं ये आ- 
स्थिताः - अनुप्रविष्टाः, ते शम्भ्वीं विभूतिं 
महानन्दमयीम् उपभोक्तुं ~ स्वात्माभेदेन 
चमत्क्तुम् उयताः श्छाघ्याः ॥ २०॥ 

वयं च तादृशा इति स्वात्मन्येव अभानाह, 

अथवा निभेरभाक्तमाजामस्माकम् 

कः: पन्था येन न प्राप्यः 
का च वाट्नोच्यसे यया ¦ 

किं ध्यानं येन न ध्येयः 
किंवा किं नासि यत्परभो॥२२॥ 

किं वा यनेन (नमो नमः शिवाय इल्या- 
दिमन्त्रपरामर्शेन, थतो यत् अमितत्वन्महाभ- 
काशरूपं न भवति तत् किं, न किथिदेव। तेन 
कः तादश पन्थाः-कायीयः कियाक्रमोऽस्ति, 
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येन तवं न प्राप्यो भवसि। बागपि सक्ष त्वहि- 
षयेव । सर्वं मनःसंकल्पात्मकं ध्यानमपि त्वदा- 

लम्बनमेव । अतश्च अपयासं सवेदेव त्वन्मयां 
जाताः स्मः ॥ २१॥ 

अत एव सवंदशासु 

सपरचितोऽयमयं ध्यात 
एष तोषित इत्ययम् । 

रसः खोतःसहसे 
तयि मे भव वधेताम् ॥ २२॥ 

शुरीरमनोवाग्ब्यापारेः सर्वैरेव मामके: यतो 
भगवल्येव विश्रम्यते, तेन अयम् इति एष इति 
च सवेदशासु षर्फुरन् चित्परमा्थो भगवान् 
यथाक्रमम् अवितो ध्यातः परितोषितश्च 

इदयं रसः- अभिनिवेशः, स्वदिषये मम यः 
स्थितः स शतशाखः परवधताम् ॥ २२ ॥ 

अतश्च 



३२ स्तवचिन्तागणिः। 

नमो निःशेषधीपतरि- 
मालालयमयात्मने । 

नाथाय स्थाणवे तुभ्यं 
नागयज्ञोपवीतिने ! २२ ॥ 

तुभ्यं स्थाणवे- अविनाश्यमनेकरूपाय , 
नमः } कीटशाय?-नागो वासाकेः यज्ञोपवीतं 
यस्य तस्मे, इर्थम् आज्रतिमचे ऽपि 

चित्रं यचिव्ररष्टोऽधि मनोरथगतोऽपि वा । 
परमाथेफलं नाथ परिपू भयच्छंसि ॥' 

इति स्थिल्या प्रण एव भगवान् इत्याह-निःशे- 
षाणां - शिवादि कीरान्तानां, निःशेषाश्च या 
धियः संबिदः, ता एव चाञ्चल्यात् पनिमाला 
पक्लिपङ्क्तयः, तासां यो लयः- पृणाहन्तात्मनि 
विश्रान्तिः, तन्मय आत्मा यस्य तस्मे, स्थायाश्च 
जरदुक्तकल्पः पक्तिविगालययुक्तो भवति ॥२३॥ 

एतन्नमस्कृतिसमुचितां प्राथनामाष् 



चेमराजाचायद्रतविदस्युपेतः। १३ 

नज्ञनाततामर्स्यक. 

मषध सस्श्ातस्तव् | 

गव तत्तलदानन 

प्रसादः क्रियतां मयि ॥ २४॥ 
अज्ञान-शिवेक्याख्यातिरेव, तिमिर- पर- 

प्रतिभाचन्लरावारकसन दवेतप्रदशको दोषः, त- 
स्य चिद्धनखरूपविमरशात्मा व्वस्स्परतिरेव एकम् 
अ्ओषधं-प्रशमोपायः, तस्मात् तस्प्रदानेन-तद- 
कायमयत्वापादनेन, प्रसादः क्रियताम् - अ- 
ख्यातिकालुष्यप्रशमनेन नैर्मस्यम् आश्रीयता- 
म् ॥ २९१ 

पुनरपि भक्तिभराविष्ट पतस्प्रसादसंभाव- 
नाचितां स्तुतिमाह 

नम इंशाय निःशेष 
पुरषाथ॑प्रसाधकः । 

न्रणखन्तन्यः ब्रसमजष 

यदीय इह धीमताम् ॥ २५॥ 



२४ स्तवचिन्तामखिः। 

धोमतां-तसखविदां, यदीयः-प्राग्वयाङकतस- 
मावेशात्मा प्रणामो.ऽपि, निःशेषस्य भोगापवर्गा- 
त्मनः पुरुषाथस्य संपाद कसवात् तथा अलङ्ा- 
रकसत्वात् परणन्तव्यः-प्रह्तया समाश्रयणीयः, 
भूयोभूयः तस्मे इशाय-एवंविधालोकिकखा- 
तन्त्रयाय नमः ॥ २५ ॥ 

युक्त च एतत् 

मरर्ममि भवाम्भोधों 
निलये दुःखयादसाम् \ 

भक्तिचिन्तामणि शप 
ततः प्राप्य न किं जितम् ॥२६॥ 

दुरुचरङ्केशमये संसाराब्धो, दुःखानि- आ- 
पिभोतिकाद्युपतापा एव॒ यादांसि - मकरा- 
दयः, तेषाम् आस्पदे मभेः- निरवशेषं डते, 
तत एव तन्मध्यादव, शाव-शर्वस्य विश्श- 
रणवरणस्य सम्बन्धिनं भक्तिचिन्तामणि ताद- 
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च्छयेव लब्ध्वा ~ अकस्मादेव प्राप्य, किं यत् 
शादि न जितं-न अभिभूतं । किं यञ्च भोगाप- 
वगीदि न जित-न प्राक्त, स्वम् अभीष्टं गिति 
लब्धमेव इत्यर्थः । तथा च नन्दिमहाकाला- 
दीनां तत्तदभीष्टावाप्तिः आगमेषु श्रूथते ॥२६॥ 

भक्तिरेव च भगवत्तखपारिन्ञाने हेतुः, न 
अन्यत् इदयाह 

निरावरणनिदन्द- 
निश्वलज्ञानसंपदाम् । 

ज्ञयोऽसि किल केऽप्यते 
ये लां जानन्ति धूजटे ॥२.७॥ 

किल इति आगमे-एवं किल आश्नायेषु 
उच्यते आवरणात्-अख्यात्यात्मनो निष्कान्ता 
निदन्द्रा-परमद्वेतरूपा, निश्चला च अकम्पा 
ज्ञानसम्पत् येषां तेषामेव, धूजटे] ज्ञयो भवसे- 
खप्रकाशतया स्फुरासे, अतः केऽपि एते-लोको- 



२६ स्ववाधिन्तापणिः। 

तरा एव एते महात्मानः, ये स्वां पर्यन्ति-खा- 
भेदेन स्फुरन्तं पत्यभिजानन्ति ॥ २७ ॥ 

ततश्च 

निगुखोऽपि गुणज्ञानां 
ज्ञेय एका जयलयजः। 

निष्कामोऽपि प्रका यः 
कामनानां परं पलम् ॥२८॥ 

ाक्तज्ञानात्मकयुणवभाकिनाम्, एकः-अ- 
द्वितीयः, अजः- अनादिः, निया ऽपि-सला- 
द्िगुणास्प्र्टमूर्तिरपि, ज्ञयो- ज्ञातं शक्यः स्वाभे- 
देन स्फुरति। तथा परिपणानन्द निभरत्वात् 
कामेभ्यः- कामनाभ्यो निष्कान्तोऽपि, प्क- 
त्या-वस्तुसोन्दर्थण, सवासां कामनानां, पर- 
पूण फलं । सवां हि कामनाः तत्तद्धोगात्मकः 
फलयोगिन्यो.ऽपि भोक्तचमत्कारपरमुखं पाय- 
न्तिकपरमानन्दाग्यो पयवस्यन्ति । तदुक्तमस्म- 



सेमराजाचायकृतविदस्युपेतः। २७ 

स्पभुपादेः 
फलं क्रियाणामथ वा विपीनां 

पयेन्ततस्वन्मयतेव देव । 
फलेप्सवो ये पुनरत्र तेषां 

मूढा स्थितिः स्यादनवस्थयेव ॥ › 
0 

इाते । अपशब्द विराधं उ्यङ्क्तः ॥ २८ ॥ 
अयमपि भगवत एव असामान्यः प्रकर्षं 

इत्याह 
श्रीरलासरतलाभाय 

क्रष्टं यत्रन केः सुरः । 

तत्तीराददमेश्वयं 
तवेव सहजं विभो ॥ २९ ॥ 

यत्र-चीरोदे, लच्म्याः कोस्तुभपारिजातादी- 
नां रज्ञानाम् अम्रतस्य च लाभाय, उपेन्द्रादिभिः 
कैः सुरेः न क्रिष्टं-सरवैरेव कदथ॑ना अनुभूता तः 
स्य तादृशस्य आश्चयनिषेः च्ीरोद स्य प्रदायक- 
मेश हे विभो [तवेव सहजम्, अन्यस्य तु आ- 



३८ स्ववविन्ताम्रणिः। 

राधनासहसखैरपि न उपाजनीयं भवति, भवतेव 
उपमन्युमुनये चीरोदस्य वितरणात् ॥ २६ ॥ 

अतश्च 

नमो भक्लया नृणां सुक्टे 
भवते मव तेऽवते 

स्म्रलया नलया च ददते 
शंभवे शं भवेऽभवे ॥ २०॥ 

हे भव] ते-तुभ्यं, शंभवे नमः। कोट शाय? भ 
क्त्या उपलक्नितानां नृणां मुक्टये भवते-निज- 
प्रथकास्म्यमुक्तिरूपतया र्फुरते । तथा स्मया 
उपलच्चितानाम् अवते-स्वमयेभ्यो रचां ऊव. 
ते । तथा नुलया- स्तुखा हेतुना उपमन्युभर- 
त्तप्रभृतिभ्य इव भवे संसारे शं भोगसंपदरपं 
श्रेयः, अभवे-अभवनिमित्तं ददते, मोक्प्य- 
वसितं भोग पयच्छते इयथः ॥ २०॥ 

न केवलं मुमुक्णम् आतांतां बुभुचं 



तेमराजाचायकृतापिदरत्युपेतः। ३६ 

च वया अभीष्ट साद्यते यावत् जीवन्मुक्ति- 

कामानामपि इत्याह 

सवज्ञः सवक्ृत्सव- 
मसीति ज्ञानशालिनाम् । 

वेद्यं किं कम वा नाथ 
नानन्याय खयाप्यते ॥२१॥ 

सवज्ञः सवेकतंखभावः तमेव विदातमा 
सवेमसि,-इति इदशेन ज्ञानेन ये शालन्ते तेषां 
यत् वेयं- ज्ञेयं, कमं-का्यं क्रियारूपं वा, किं 
तादगस्ति ? यत् सख्या आनन्लयाय न अर्प्यते, 
सवेमेव एषां वेश्वारम्येन दश्यते इद्य्थः । 
एवं च सवत्र स्वात्मकमाहे-ध्यपथा जीव- 
न्मुक्तिः ॥ २१॥ 

अलं वा पारमेश्वरप्रसादानाम् इयत्तया, यतः 



० स्तवचिन्तार्पखः। 

4 

इच्छया एव सस्ययत् 

फलं लोकत्रयात्मकम् । 
तस्य ते नाथ कायाणां 

को वेत्ति कियती गतिः ॥२२॥ 
इच्छामात्रेण यो भवाभवातिभवात्मकं लो 

कप्रितयं विधत्ते, तस्य कायाणां-प्रयल्लनिवलया- 
नां वस्तूनां, कियती-कि-परिच्डेदा, गतिः-पर- 
तिः, इति एतत् को वेत्ति, न कथित्; अतक्यमेव 
एतत् ,-इव्यतिशयोक्तिपरमेतत् , न भगवतो य- 
तलनिवेत्यत्वं किञित्। “पश्य स्रगो धावति इति- 
वत् वाक्याथस्य अचर कमता ॥ ३२ ॥ 

केवलं तदीयः कायेस्फारो ज्ञातुमशक्यः, 
यावत् तव एेश्चयात्मकन्ञानमहिमापि इत्याह 

ब्रह्मादयोऽपि तद्यस्य 
कम॑सोपानमालया । 

उपयुपरि धावन्ति 
लब्धुं घाम नमामि तम्॥३२॥ 

पर १ कण पण० यस्यदं फलम् इति पाठः) 



त्ेमराजाचायकृतविदत्युपेतः। ४१ 

बरह्मविष्णुरुद्रादयोऽपि यस्य तत् अचिन्त्यं 
धाम -पदं लब्धुं, कमसोपानमालया ~ तत्तद 
नुध्यानाद्यनुष्ठानपरम्पराभिः, उपयुपरि - इति 
उत्तरत्तरपरयलाधेक्येन अधिकप्रकषवाञ्छया 
धावन्ति, न कामपि विश्रान्ति भजन्ते। नहि स- 
वेसामान्ये पारमेश्वरे पदे कश्चित् प्रकषापकष- 
योगः ~ इति उत्तरोत्तरपकर्षाभिलाषुकेः कथं तत् 
म्राप्यते ~ इति ज्ञानमाहास्म्यमपि माहेशवरमप- 
रिच्छिदयमेव ॥ ३३ ॥ 

किं च तच्छक्तेरेव इमा भग्यो, ~ यदेते ज 
ह्यादय इलाह 

अयं बह्मा महेन्द्रोऽयं 
सूयाचन्द्रमसाविमो । 

इति शक्तिलता यस्य 
पुष्पिता पासो भवः ॥२५॥ 

अयं बह्या,-इति विष्णुरुद्रेशसदाशिवरिवान् 



४२ स्तवीचन्तार्पणिः। 

उपलचयति, तेन तत्तत्छष्टिस्थिलयादिमितका- 
यकारिणो ये ब्रह्मादयः, यश्च महेन्द्रः सुराधिः 
पये स्थितः, यो च जगतः प्रकाशुप्यायनादि- 
व्यापारकारितेन स्थितो सूयाचन्द्रमसो, इति- 
एवंप्रकारम् अन्यदपि य्किचत् महाविभूति. 
युक्तं, तत्सर्व यस्य शाक्तः - सामभ्यंरूपा लता 
इव, युष्िता - संजातयपुष्पमान्रतया स्फुरिता 
न तु फलिता, सर्व॑स्य पुष्पकल्पस्य परमे श्चरा- 
मेदासिरेव लोकोत्तरचमत्कारमयी फलम्! य- 
थोक्तं श्रीपूवेशाखे समवेशुचचायाम् 

'सवित्तिफलमेदोऽत्र न प्रकल्प्यो मनीषिभिः) 

इति । यस्य च एवं शक्तिलता पुष्पिता, स पूव- 
व्यास्यातसतखो भवः पातु,-अस्मात् मितव- 
ह्याद्यपासासंकस्पसंपकात् रक्षतु । स्तुतं च मया 

“सवेज्ञाः सवेकतारो ब्रह्माद्या ुवनेन्वराः । 
यत्रेते बुदब्ुदायन्ते बोधान्थि तं शिवं स्तुमः ॥' 

इति ॥ ३४ ॥ 
परण १० क० पु समावेशचर्यायाम्र इति पाठः| 



त्भराजाचायेकृतवि्स्युपेतः। ४३ 

तदित्थं महाव्यापकस्य 

भ्रमो न लभ्यते यस्य 
भ्रान्तान्तःकरणेरपि । 

दूरगेरपि यस्यान्तो 
दुगमस्तं स्तुमो खडम् ॥२५॥ 

तं खड - परमानन्दमयं महेश्वर, स्तुमः - समा 
विशामः कीदशं !-यस्य भ्रान्तान्तः करशेः-चि- 
रकालं परममहचभावनायोगप्रकर्षेण अन्विष्य. 
द्विरपि, श्रमो - वेपुस्याभोगो न लभ्यते। तथा 
दूरगेरपि - अतिविप्क्ृष्टम् अध्वानं भावंनाक्रे- 
मेण गच्छाद्धिरपि यस्य अन्तः - दैभ्यपरिस- 
माः, कालकृता प्ूवापरकोरिश्च न लभ्यते - 
निराक्ृतितखेन देशकालायोगात्, अत एव आजर 
तिमस्वेन भगवदन्वेषणपरा श्ान्तान्तःकरणा 
उक्ताः। के च प्रलयावसरे जलमध्ये स्वेच्छाव- 
भा्तितञ्वालारूपाङतिमतो.ऽपि यस्य. ब्रह्मवि- 
ष्णुपरभृतिभिः तािकतदीयमाहात्म्यापर्यालो- 



1 स्तवचिन्तामणिः 

चनया ्रान्तचित्तेः अन्विष्यद्धिः परिच्छेदो न 
लब्धः, ~ इति पोराणिको-ऽप्यथः अनेन स्पष्टः । 
अपिच यस्थ संबन्धी भ्रमोऽपि महामायात्मान 
लभ्यते -न परिच्छिद्यते। सवे एव हि बह्मविष्णु- 
रुद्राया मायाविेमाहिताः, तत एव भ्रान्तान्तः- 

करणेरित्युक्तं । यत्र एतदीयमायाशुक्तिरपि न 
लभ्यते - न परिच्डिदयते, तच्र स कथं परिच्डेदयः 
स्यात् इति। दूरगेरपि-षडध्वधाराभिरूढेरपि अ- 
नाभितादिभिः, यस्य अन्तः - परिच्छेदो दुगे 
मोन लभ्यत एव ॥ ३५ ॥ 

यस्तु भक्तेशाली स सवांवस्थासु भगवद् - 
मेदावष्टम्भमय एव इदयाशुयेन आह 

नमः स्तुतो स्मरतो ध्याने 
दशने स्पशेने तथा ! 

प्राप्तो चानन्दव्रन्दाय 
द्यिताय कपर्दिने ॥ २६॥ 

कपदिने ~ महादेवाय, द यिताय - परमवनल्लभा- 



स्तेमराजाचायंकृताषिदस्युपेतः। ४५ 

य नमः, कीटशाय! स्तुतो -नाममहे, स्म्रतो- 
तदथभावने, ध्याने - तदेकतानतास्मनि चिन्त- 
ने, द शने - तदनन्तरभाविनि सा्तात्कारे,स्पशं 
न~ तद्िश्रान्तो, प्राप्तो ~ वदेकास्म्यलाभे; यद्रा 
सवस्य भगवन्मयत्वात् सवदा सर्वेन्द्रियवरत्तिषु 
खरूपविश्रान्लयास्मिकायां प्राक्रो च अनन्दवु- 
न्दाय-पराह्वादस्फाररूपाय। लाकिकोऽपि दायि- 
तः स्तुत्यादिषु भासिपयन्तेषु कमण अधिका 
धिकं सुखयति, परमे श्वरस्तु सवत्र अन्यूनाधि- 
कपरिपणानन्दमय एव । - इति अथंशाक्तमृला 
ठउ्यतिरेकध्वनिः ॥ ३६ ॥ 

यतश्च सवदशास॒ आनन्दघ्रन्दात्मकमह- 
शधरमयतेव स्फुरति, तंत 

कँ स्मयेनेति मव्वापि 
मनसा परमेश्वर । | 

स्मयेन तन्मयोऽस्मीति 
मामि नात्मनि किं सुदा ॥ ३.७ ॥ 

प०३क० पु० तदुन्तरभाविनि इति पाठः| 



४६ स्तब चिन्तापणिः। 

तत्तत्खष्टयादिकारिबरह्यादिपदेऽपि विना- 
शिनि, यः स्यो - गवः, तेन किं "न किंचित् इति 
मनसा मत्वापि - निश्चिलयापि, हे परमेश्वर ,-वि- 
धातिशायिन्, तस्स्वरूपप्रलयभिन्ञावशोन्मिषिः 
तेन त्वन्मयोऽस्ि' इति स्येन - महाभिमाना 
त्मना, या मुत् - हषः, तया, किम् अहमस्मिन्नेव 
आत्मनि मामि न - अपितु मामि,- परिपूणत- 
या स्फुरामि एव इत्यथः । यद्वा सशभिमानान् 
जहद पि अहं त्वन्मयो-ऽस्मि' इति स्मयेन जनित 
या मुदा कथमिव इईदटक् कृतो, यत् आत्मन्येव 
न मामे -न वते ॥ ३७ \ 

एवविधाभिमनेनापि त्रय्येव विश्राम्याः 
मि इत्याह 

(कि 

चिन्तयित्वापि कतेव्य- 
कोटीश्चित्तस्य चापलात् 

विश्राम्यन्भव मावत्क- 
चित्तानन्द् रमे भ्रशम्।॥ २८॥ 



तेमराजाचायकृतविदस्युपेतः, ४७ 

सखाभाविकात् चित्तचा्ल्यात् 
“इदमद्य मया लन्धमिमं पाप्स्ये मनोरथम् । 

इत्यादिका निषिंरामप्रवृत्ताः कर्तव्यपरम्पराः 
चिन्तयित्ा-संकल्प्यापि, 

श्रत एव यथाभीषएटसमुन्चेखावभासनात् । 
ज्ञानक्रिये स्फुटे एव सिद्धे सवस्य जीवतः ॥' 

इति प्र्यभिज्ञानिर्णीतवस्तुतल्वपरामर्शदिशा, 
हे भव, भावत्काचित्तानन्द् - त्चेतन्यमेव परि. 
पण श्यानन्दः, तत्र विश्राम्यन्, अहं भृशं रमे, 
वाद्यपयन्तमपि विश्वं त्वदानन्दरसप्लुतमेव 
अनुभवन् स्थितः । यथोक्तं प्रल्यभिज्ञायाम् 

'सव। ममायं विभव इयेवं परिजानतः ! 
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ॥ 

इति। पथमश्छोके विकल्पात्मकाचत्तपशमनक- 
क, क, 

क मणेव परतस्प्रवेशोपायो य उक्तः, ततोऽयं सा- 
तिशय उपायो - व्युत्थानमपि समाधिरसप्लुत- 



~ स्तवचिन्तामणिः) 

मेव करोति इति भृशं रमे - इति उक्तेराशयः। 
केवलं तदुपायक्रमेण अयमुपायः प्ररोहमासा- 
द्याति - इति तथेव इह स्तत्र चरेण कमेणाक्तः। 
चितो भावः चित्ता, चिन्ता इति अपपाठः+ ३८॥ 

न च इत्थं विसुश्यमानो.ऽपि प्रमयभावमे 
ति इत्याह 

सूचमोऽसि चेज्लोकीयं 
कलामात्रं कर्थं तव । 

स्थूलोऽथ किं सुदर्शो न 
रह्मादिभिरपि प्रभो ॥ ३९ ॥ 

यत् पूवं 
'प्रणवोध्वोधपात्ात--. व 

इति शाकेन उक्तं , तच्च इदं तलं -यत् परमे-रः 
परप्रमात्रकरूपो न कदाचित् पमयतामति, अ- 
न्यथा अयन्ताशुरूपस्य कथमियं भवाभवाति- 

न भवरूपा त्रिलोकी अस्य कलामात्रं-परिमिरता 
श॒रूपा स्थात्, स्थूलत्वे तु ब्रह्मादिशिवान्तेः न 

१ 



तेमराजाचायकृतविदटत्युपेतः । ७8 

दुलचयः स्यात् ेन्दरियकप्रयक्तेणेव तं बिषयी- 
ङुयुः,न तु तदन्वषणकान्दिशीकाः स्युः, यतः 

स्वैथेव अपरिच्डेययः सवेसर्वात्मकचिदेकमूर्तिः 
परमेशः ततः सवेशाखराणि तत्रेव परिनिष्ठिता- 
नि ~ इति तद्धिचारपरा वयं युक्तकारिख एव 
॥ २६ ॥ 

अन्यथा 

वाच्य एषां मेवेति 
नाभविस्यदिदं यदि। 

कः कशं देव वाग्जाले- 
ष्वकरिष्यत्सुधीस्तदा \ ० ॥ 

वाग्जालानि - निगरूहिततासिकतलस्खरूपता- 
मिव दशेयन्तः शाखरकल्लोलाः, वस्तुतस्तु श- 
व्दराशिशरीरमयत्वात् तात्रकत्वव्खरूपवि. 
भ्रान्तान्येव, अतो यदि एतत् नाभविष्यत् -न 
प्रयभिज्ञास्यत, तत् क इव सुधीः ~ प्रामाशिकः, 
एतद्धि चारे शेकपएले भावस्स्य॑त ॥ ४० ॥ 



ध० स्तवचिन्तामणिः| 

यद्यपि वस्तुतो विश्वमयस्त्वं, तथापि एतत्ख- 
रूपसाक्नात्कारयिन्नरा उपदेशेन मम प्रसादः करि- 
यतां - नेमट्यमास्थीयतां, यतः तस्रसादं वि- 
नान केनापि प्यानधारणादेकरियाकमेण ती 
च्णविचाररूपया कयाचिदापि वा बुदधधा वं 
साक्लात्कायेः, ्रत्युत सवक्रियाबुदिप्रत्यस्तमय 
एव 'त्वत्खरूपं भातिः - इति तसप्यस्तमयो- 
ऽयमुक्तपूवः प्रसादः क्रियतामित्येतदाह 

क्रमेण कमणा केन 
कया वा प्रज्ञया प्रभो । 

टश्योऽसीव्युपदेशेन 
प्रसादः क्रियतां मम ॥ ४३॥ 

स्पष्टम् ॥ ४१ ५ 

एवं प्राथनानन्तरमपि लब्धतत्साचात्कारो 
उयुत्थानेऽपि तत्संस्कारारूषिते तत्खरूपं स्तो- 

वमाह 



ततेमराजाचायेकृतविदत्युपेतः । ५१ 

नमो निरूपकायाय 

त्रैलोक्येकोपकार्णि ¦ 

सवस्य स्पृहणीयाय 
(^^ 

निःस्पहाय कपदिने ॥ ४२॥ 

व्यतिरिक्तस्य उपकतः उपकारस्य वा अ- 
भावात् निरुपकायांय - अनुपकायाय, अत एव 
सण्रहणीयाभावात् निःस्प्रहाय, कपदिने- जटिने, 
एतच्चाभिधानं निःस्प्रहस्वोचित्येन उपात्तम्। 
एवम् अनुपकायांय अस्प्रहायापि च सवस्य 
अभीष्टसंपादनेन अलोक्येकोपकारिणे, अतं 
एव च स्प्रहयीयाय - निष्कारणमेव खखरू- 
पनिमलीभावापादनेन अस्मदनुयहीत्र तुभ्य- 
मेव, शरीरादि जुहुमः ~ इति अनेन लोकोत्त- 
रोत्कषंवसवं भगवत उक्तम् ॥ ४२ ॥ 

इत्थं भक्तिसंपूणंमात्मानं सामान्योक्तया 
छाघमान आह 



४२ स्तवचिन्तापणिः। 

व छ, $ 

प्रह त्ेत्रज्ञता सेयं 
कायाय महते सताम् । 

ययानन्तफलां भर्ति 
वपन्ति लय्यमी प्रभो \ ४२॥ 

हे स्वामिन्, सताम् -अनुगरहीतानाम्, अ- 
हा - आश्चर्थ, क्त्ज्ञता ~ पुरुषता। अथ च न्ते 
ज्ञता ~ सवङ्केशससरणत्राणहेतुभूतं त्वां चतर 
प्रति ज्ञता-बोद्धुता सा इयम् इति खारमनि उ- 
पलब्धप्रभावा, महते - खदमेदाय, कायाय - 
प्रयोजनाय, यया क्तेत्रज्ञतया हेतुना, अमी स 
न्तो भङ्कि - सेवां, व्यतिरिक्रफएलवाज्छात्यागेन 
त्वयि च्चेत्रे वपन्ति - बीजवत् रोहयन्ति ¦ की- 
हशी भक्तम् ! ~ अनन्तम् - अपारोच्िन्न त्व- 
त्े्नवापादेव स्वदेक्यावा्िरूपं पलं यस्यां 
ताम् ॥ ४३ ॥ 

एवम् इटश्यां तस्खरूपनिधानप्रापिर्यां 
भक्तो न प्ररोहयन्ति ये, ते त्वम्माययेव व्या 



चोमराजाचायङृतवि्टस्युषेतः। ५२ 

मोहिता इत्याह 

महतीयमहो माया 
तव मायिन्ययाव्रतः। 

लद्वयाननिधिलाभेऽपि 
सुग्धो लोकः छथायते ॥ £ ॥ 

महती ~ दुरतिक्रमा, माया -. अख्यातिः, 
मायिन्, -- खरूपगोपनपर,यया खरूपगोपनस- 
त्या आब्रत आच्डादिततचदष्टर्मग्धः - त- 
स्वाविषवेकी जनः शछथायते ~ वद्धक्तो प्राप्ता- 
यामपि न तन्मयीभवति ॥ ४९ ॥ 

तादित्थं सवत्र त्वमेव कर्ता इत्याह 

प्रारम्भे भव सर्वत्र 
कमं वा करणादि वा । 

वि श्वमस्तु स्वतन्त्रस्त॒ 
कता तत्रेकको भवान् ॥४५॥ 



५४ स्तवचिन्तापणिः। 

हे भव, सवत्र ~ शिवादि कीटान्तप्रमातसंब- 
न्धिनि आरम्भे - व्यापारे, यत्किित् कतेकर- 
शादिरूपमिव आभाति, तत्सवं कमे वा तवेव 
खतन्त्रस्य कतः अवभासनात्मना कियया तथा .. 
अ्राभासिततेन कायं भवतु ! यदि वा तयेव 
मितक्रियासाधकतमस्वादिना अवभासिता. 
त् करणादि तदस्तु, सवत्र पुनरत्र नानाकार- 
कवेचित्रयात्मना स्फुरत्यपि खमेव एकः - अ 
न्यानपेक्लः स्वतन्त्रः कता; अन्यस्तु खदाभा- 
स्यतादेव अस्वतन्त्रः - इति कथं कतां स्यात् । 
यत्तु बह्मादीनां खष्टादो कतेखं, तत् तेषा 
त्वदुत्थापिततत्तदभिमानमात्रतघम् । यदुक्तं 
श्रीविद्याधिपतिना 

(उत्तरोत्तरमग्रद पदं 
पश्यतोऽप्यधरम॒त्तरस्य यः | 

साधनस्य निजभावनाग्रहो 
हेतुरत्र भवतो मरीचयः ॥' 

डाति ॥ ४५ ॥ 



तेमराजाचायेृतविद्तयुपेतः ¦ ५५ 

यत पवम्-चअतः, 

त्रिगुण त्रिपरिस्पन्द- 
दन्हमस्त जगज्रयम् । 

उद्धत भवतोऽन्यस्य 
कस्य शक्तेः कृपाथ वा ॥ ४६॥ 

त्रयाणां सखादियुणानां यः पकाशप्रवरत्ति. 
स्थियात्मा त्रिविधः परिस्पन्दः, तद्रूपाणि या- 
नि देहपराणपुयष्टकगतानि शीतोष्णएक्लततृष्णासु- 
खदुःखरागद्वेषजननमरणानि दन्द्रानि, तेः यस्त- 
म् ~ आत्मसात्कृत जगत्य - जागरखमघुषु- 
ताविष्ठं जन्तुचक, दुद्धं - तुतुर्यातीतपदम् 
अवलभ्बयितुं, तवेव आचार्यस्य मन््रमन्तेश्वरा- 
दिमूमिषु माहात्म्यव्यक्चिका शक्तिः - सामर्थ्य 
करपापि वा -अनुजिध्रक्लात्मा, नान्यस्य कस्या- 
पि कदापि । तदुक्तम् 

श्ाचायेदेहमास्थाय रिवः पाशानिङृन्तति । 
इति । 



५६ स्तवचिन्तामणिः। 
1 -शतमष्टादशोत्तरम् | 

अनुग्रहम शिवः साक्तान्मन्त्रशत्ये नियुक्कवान् ॥' 

इाति ॥ ४६ ॥ 
एवं त्वदेक्यभावनाभावामावावेव युणदो- 

षो इत्याह 

दोषोऽपि देव को दोष- 
स्सामाप्तुं यः समास्थितः ¦ 

गुणोऽपि च गुणः को नु 
तां नाप्तुं यः समासितः॥ ४७॥ 

हे दव, विश्व कीडादि पर, विषयतष्णावानपि 
यः त्वदेकध्यविमश्मयः स युणवानेव; यस्तु 
पाणिडल्यवेराग्यादियुणयुक्तोऽपि न तदिमं. 
सारः स दोषी शोच्यप्रज्ञ एव, समास्थितः - स- 
म्यक् अभदापत््या आ समन्तात् स्थितः ~ 
अभिनिविष्टः \ ४७ ॥ 

"~~" --- ~ ~----~-------~--~~ ------~ ~~ ~~~ 
भ 

प१०द२ग० पु इति शब्दात् श्रनन्तरं यतश्च त्वमेव निश्वालुमरह्यता 
इ त्यशोऽधिको दश्यते । 



्तेमराजाचायेृतविषटस्युपेतः | ५७ 

अतश्च 

रागोऽप्यस्तु जगन्नाथ 
मम त्वय्येव यः स्थितः । 

लोभायापि नमस्तस्मै 
त्ल्लाभालम्बनाय मे ॥ ९७॥ 

त्वय्येव, न तु त्वयि च फले च । नम इलय- 
नेन भगवद्क्तय॒ुदेकमेव द्रढयति । रागः-स्प्र- 
हा, लोभः- सवस्ववत् परिरक्षणं, तवल्लाभो- 
भवत्समवेशः. आलम्बनं ~ विषयो यस्य 
\॥ ४७ ॥ 

इटयागलोभात्मा खद्धावना विश्वमुद्धरति- 
इत्याह 

अहो महदिदं कमं 
देव वद्धावनात्मकम् । 

आब्रह्मकिमि यस्िन्नो 
सुक्तयेऽधिक्रियेत कः ॥ ४८॥ 



१८ स्तवाचेन्तामणिः। 

वैदिकञ्योतिष्टोमादिभावनात्मके कमणि 
खर्गघ्रदे हिज एव अधिकरतः, तद्धावनाद्मफे 
कर्मणि तु आ प्रजापतेः करिम्यन्तं त्वदिच्छ- 
येव सुक््यर्थं॒विश्वम् अधिकारि कतम्, इ- 
ति अशक्या उयतिरेकध्वनिना अप्रतिहतं 
सखातन्त्रय भगवता व्यञ्जयता अद्ुतरसो 
ध्वन्यते ॥ ४८ ॥ 

किंच 

आरम्भः सवंकायांणां 
पयन्तः सवंकमंणम् । 

तदन्तव्रत्तयश्चित्रा 
स्तवेवेश धियः पथे \४<॥ 

हे इश - खतन्त्र, तस्सविदेव सवेषां भो- 
गापवगादिकायांणां तद्यापाराणां च प्रारम्भ- 
समािमध्यानि वेत्ति \ ४६ ॥ 

यद्यपि त्त्सवित् विश्वमाभासयति, तथापि 



क्षमराजाचायेकृतविदस्थुपेतः। ५६ 

तदाभातिताया भक्तेः कोऽपि महिमा अस्ति 

इत्याह 

यावदुत्तरमास्वाद्- 
सहसखगुण विस्तरः 

त्द्धक्तिरसपीयूषा- 
त्नाथ नान्यत्र दश्यते ॥ ५० ॥ 

ययत् उत्तरं यावदुत्तरं, हे नाथ- भाथनी- 
यस्वरूप, समवेशात्मा यः खद्धक्तिरसः, स एव 

परमानन्दमयत्वात् पीयुष, ततोऽन्यत्र न कापि 

यावदुत्तरं कमात्कमम् आस्वादानां-चमत्का- 

राणाम् आनन्दसन्दोहानां, सहसखरयणे- नैः 

सख्यो, विस्तरो- विस्तारो दश्यते, त्वद्धाक्तिरेव 

उत्तरोत्तरं परकरृष्टाः परमानन्द सपदो वितरति । 

आस्वाद्य इत्यपपाठः। विस्तर इति अशृब्द- 

विषयः शब्दः चिन्यः, श्रथने वावशब्दे" 

प्र० १क्० पु° तदाभास्य्रया इति पाटः । 



६० स्तवचिन्तामणिः। 

इति अशब्द विषये नियमितत्वात् ॥ ५०॥ 
यत पव, तन 

उपसंहृतकामाय _ 
कामायतिमतन्वते। 

अवतंसितसोमाय 
सोमाय स्वामिने नमः॥ ५१॥ 

सह उमया देउया - खातन्तयशक्तया वतं- 
ते यः खामी-चिदात्मा महेश्वरः, परशक्ति- 

रूपनिजोत्तमाङ्संगमितसमस्तमेयचन्द्रः अत 
एव॒ उयतिरिक्ताथनीयाथांभावात् उप-स- 
मीपे आत्मन्येव सदतकामः - खानन्दचम- 
त्कारनिलतृप्तः, अत एव परिपूशत्वात् सवाम 
आयति ~ मूतिंक्रियावेचित्रयविस्तृति तन्व- 
न् ~ नियं खात्मनि श्रथयन् यः, तस्मे नमः, 
इति आन्तरेण कमेणा्थः। 

बाह्येन तु दण्धमन्मथाय, आयतिम् आगा- 
मिनं शुभं कालं, केलासादेषु नित्यप्रवतंमान- 



जतेमराजाचायंङ्तविदरत्युपेतः। ६१ 

प्रमादनिभरक्रीडामयं लोकोत्तरपरभावं विस्ता- 
रपित्रे, उमादेहा्धारिणे, धृतचन्द्रकलाभर- 
शाय नम इत्यथः । मन्मथदाहिनो.ऽपि च आ 
लम्बनोदीपनविभावसंपूणांसामान्यश्रङ्गारानिवि- 
टतम् इति आकरतिमखेऽपि अतिदुर्घटमे- 
श्वयसुक्तम् । ॥ि 

अथ च उपसंहताः- भक्तिमतः परिपृणंख- 
रूपपथनेन पररामिताः. सर्वे कामा-अभिला- 
पाः येन , तत एव च काम् आयतिम् अत॒न्व- 
ते- सवं काल मोच्चलच्मीसमाश्छेषमयं दशयि 
त्र, खामिने नम इति अयमपि अस्यार्थः ॥ ५१॥ 

एवं तावत् भक्तिद्रविणपरिरक्ाप्रवण एवा- 
स्मि, तथापि तु यदि वरिनस्ते मायाशक्तिः 
मां विस्प्रतखरूपं मध्ये करोति, तत् 

किमशक्तः करोमीति 
सवत्रानध्यवस्यतः। 

सवानुमराहिका शक्तिः 
शाङ्करी शरणं मम ॥ ५२५ 



६२  स्तवचिन्तामणिः। 

कीडामयमहेश्चरमायाशक्तया कयाचित् 
व्युत्थानदशायां व्यामोहितत्वात् अशक्तः किम् 
अहं करोमि, न किचित् इति सवत्र श्रीरम- 
नोवाग्ब्यापारेषु अनध्यवस्यतः-ङत्रापि अध्य 
वसायम् अग्ह्णतः परमे श्वरनियागतः कान्दि- 
शीकस्य मम पराद्यप्रथात्मकश्रयस्करणात् श्- 
करस्य सम्बन्धिनी शुङ्िः सवानुयहैकप्रयो- 
जना शरणं, सेव मां पुनरुदोधयेष्यति 
इत्यर्थः ॥ ५२ ॥ 

न चेवं वक्रव्यं शेकरोऽनुयहेकपरयोजनः, 
अन्यस्तु कथित् ईश्वरो मोहको भविष्यति 
इति, यतः 

गुणातीतस्य निर्दिश्ठ- 
निः रोषातिशयात्मनः। 

लभ्यते भव कुत्रांशे 
परः प्रतिनिधिस्तव ॥ ५३ ॥ 



तेमराजाचायेड्ृतविदत्युपेतः। ६२३ 

हे भव ~ प्रकारौकास्मना रूपेण निलयाव- 
स्थित, सच्वादिय॒णयोगात् मायाप्रमातृणां ना- 
नाता भवात, त्व तु गुखणातातः स्वतन्ताचद्क- 

मृतिरिति, तादृशस्य तव अंशमाच्रेऽपि कः प्र 
तिनिधिः-तुल्यः अस्ति, चितो भेदकस्य कस्या- 
पि अभावात् । अतः कथं परिपन्थकश्वराशंका, 
अत एव परमेश्वरः 

५... स्वतन्त्रस्तु कतां तत्रेकको भवान् ।' 
इत्यादिना निर्दि ् टनिःशेषातिशयात्मा परतिपा- 
दितसकलोत्कषस्वभावः। निशेति पटे समु 
त्पुसितसवातिशयः महासामान्यचिदेकमात्र- 
रूप आत्मा यस्य इति याञ्यम् ॥ ५३ ॥ 

अतश्च तवेव वाशेनो मायया कचित् उयु- 
त्थान व्यामोद्यमाना सस्प्रकाशाय स्वामेव 
तार कन्दामः, यदाह् 

~ ^ = कट 

नदहन्ह नस्पधाच 

त्वस्यात्मनि सति प्रभो) 
वयं वञ्च्यामहेऽवययापि 

न 

माययामयया तव ॥ ५४॥ 



६४ स्तवचिन्तामणिः। 

हे प्रभो - दासवत्सल, निदरेन्दे - परमाद्र 
यरूपे, तथा देशकालाकारेभ्यः उपाधेभ्यो 
निष्कान्ते यि महादेवे, न तु पुयष्टकादेरूपे 

अस्मत सति तथास्वेन निधित्य निष्ठापिते 

इपि वयम् अद्यापि इहशी पबोधधाराम अ 

विरूढा अपि, तव॒ वशिनः अमेयया मायया 

वञ्चयामह - मनाङ्मान्न देहषमात॒तासस्कारेण 

न व्यज्यामहे, अतः खामिन्, तवेवैतष्धिदितं क 

त्यं, खं तथा कुरू-यथा अयं मायासस्कारोऽपि 
अस्माकं खद्ासानां श॒ाम्यति। तदुक्त मया- 
पि सखस्तातरे 

“उन्मूलितापि शतशो दलितापि सदस्रशः । 
गोनासेवाप्रथोदेति द्वागच्र शरणं शेवः।। 

इति ॥ ५४॥ 
न चेत्परशमनं दुरासदम्, यतः 

परणिमादिगुणावाप्िः 
सदेश्वयं भवत्यः 

प्रमी भव भवद्धाक्त- 
कृल्पपादपपल्वाः ॥ ५५ ॥ 



ज्षेमराजाचायेकृतविष्युपेत :। ६१ 

अणिमायवासिः अद्यादीनां, सदेश्वयं स 
दाशिवादीनां, भवच्तयः शुद्धारमनाम्, इल्येते 
त्वद्धक्तिकस्पव्रक्लस्य पल्लवाः, न तु सुमानि फ- 
लानि वा, कुसुमं हि अस्य त्च्छक्तिमयत, फलं 
त तन्मयतेव, यतश्च मवन्षयः त्वदद्धक्तेः पल्- 
वः, ततो भवद्धक्तिभाजामस्माकं तस्परसादात् 
मायासंस्कारो.ऽवश्यं नङ््यति इद्याशयशेषः, 
उक्तं च विज्ञानभेरवे 

भक्त्युद्रेकादिरक्स्य यादशी जायते मतिः। 
सा शक्तिः शाङ्करी निदं भावयेत्तां ततः शिवः॥ 

इति ॥ ५५ ॥ 
एवं भक्तयुद्रेकेण उन्तोजतो गल्ितनिःशेष- 

देहसस्कारां महेश्चरतन्मयतामेव आशंसन् 
पह 

याया दिक्तत्रनक्रासि 
सवः कालो मवन्मयः। 

इति लब्धोऽपि कर्हि खं 
लप्स्यसे नाथ कथ्यताम् ॥ ५६ ॥ 



ज्तेमराजाचायेकृतविदस्युपेतः ६७ 

इति महाहसः। अत एव श्रीखच्डन्दे 
“शिवो धर्मेण हंसस्तु ॥॥ 

इति उपक्रम्य 
आहमा त हंसः. 

इत्यादि उक्तम् । कीटशाय शंभवे ! परसन्नं-भवद्ध- 
क्ततेभरेण ताछिकेऽर्थ निःसंशयं, यत् सद्रत्तानां- 
त्वद्धावनातमकभव्यचरितानां मानसं-चतः, तत्न 
एक।सन् निवसति-अगरूहितास्मस्वन स्फुरति 
ताच्छाल्यन यः तस्मे, तथा भूरिः- महती पि 
धवाचेत्र्यात्मा माया भूतिः - विभवः तया सि 
त~ सवबद्धम् अडः - ज्ञानण्छिपात्मकशङ्िरूपं ख- 
रूपं यस्य तस । महाहसश्च परसन्नमानसास्यस 
रोनिवासी भूरिभृतिवत् सिताङ्ो भवति इति 
अनुरणनाथंः ॥ ५७॥ 

अतश्च 

हृतादडततमस्तान्ति 
प्लष्राशेषभवेन्धना । 

सद्राधदीपिका मेऽस्त 
नाथ द्धक्तिदीपिका ॥ ५८॥ 



६८ स्तवचिन्तामणिः। 

हे नाथ, त्वद्धक्तिरेव प्रकाशकत्वात् दीपशि- 
खा, त्वदहयोधस्य-भवदीयमहाप्रकाशस्य दीपेका 

अस्तु- अभिव्य्चिका अस्तु, कीटशी असो? 
हता उद्धता तमस्तान्तिः- अख्यातिकद थना 
यया, तथा प्लुष्टं दग्धम् अशेषं भवेन्धन- 
संसारदारु यया । दीपशेखा कृतकजलात्म- 

कतमस्तान्तिः अदग्धसमस्तवतिंः घटादि प. 
काशयति, अतो विलच्तणा इयं तदोधदीपिका 
इति व्यतिरेकालङ्ारः ॥ ५८ ॥ 

रूपान्तरण षिग्रशन् आह् 

विसष्ठनेकसद्रीज- 
गँ त्रेलोक्यनाटकम् । 

प्रस्ताव्य हर संहत 
सत्तः कोऽन्यः कविः त्तमः।॥। ५९ ॥ 

हे हर-वि्संहरणपर, मवाभवातिभवसूपंत्रे- 
लोक्यं वागङ्ाहायैसाचिकादिविविधधमयोगात् 
प० १० ग० पु सूपणान्तरेण इति पाटः । 



सेमराजाचाय॑ृतविदस्युपेतः। ६& 

नाटकमिव - अभिनेयकाव्यमिव परस्ताव्य- 
प्रकम्य, संहतै- प्रशमयत वत्तः अन्यः कः, 
कविः- प्रजापतिः क्षमः, न कश्चित् इयथः। 
कीटशं? विखष्टम् ~ उत्पादितम् अनेक सतां - 
सखन प्रदश्यमानानां भावानां बीजं -मा- 
याप्रक्र्यादि गर्भ- अन्तः यस्य । नाटकाख्यं 
च काव्यविशुषं प्रस्तावनायां मुखसन्धिना भर- 
स्ताव्य-संन्लेपेण उपक्षिप्य, संह तं-निषेहणस- 
न्धिना नि्वाहयितं कश्चिदेव धाराधिरूढः क- 
विः शक्तो भवति न सवः। यदाह 

तारक ख्यातषत्तं स्यात् ` ` 7" 

इति। कीदक् नाटक? विष्टं नि" 
सवन्धवीजादिकम 3 यस्मिन् 

सन्धो यस्यः" गभावमशंनिव- 

हती “९.५. राज्यलाभादः प्रयोजना 

दीनि गभसन्धो निन्निप्यन्ते । यदाह स भ 
रतमुनिः 
प० ७ ग० पु० अस्ताचनया इति पाटः । 



७० स्तवचिन्तामणिः। 

“वीजं विन्दुः पताका च प्रकरी कायमेव च । 
दर्थप्रहृतयः पञ्च गभंसन्धो व्यवस्थिताः ॥' 

इति, एषां च स्वरूपं प्रदश्यमानं यन्थवैतत्य- 
मानयस्पक्रतानुपयागि इति न उक्तम् ॥ ५६ \। 

यतो नान्यः कश्चिदेवं कतु क्षमः, ततः 

नमः सदसतां कतु- 
मसच्वं सच्चमेव वा । 

स्वतस्तरायास्वतस्ता्य 
क) भर ~ अ 

व्ययेश्चर्यैकशालिने ॥ ६० ॥ 
सतां ~ षियमानानां जगद्रर्तिनाम् अ्थाना- 

म्, असं-सहारम्, असता- वा सदतवत्वात् 
प्रख्योपाख्याशुन्यानां सं ~ पुनजनन, कतुं 
स्वतन्वाय-अनन्यापक्षसामध्यांय, तथा अख- 
तन्त्राणां सर्वेषामेव बह्यादीनां यानि आय- 
उयये याणि - उत्पाद विनाशविभवाः तेः अ- 
खतन्त्रायव्ययेशर्येः खामेदेन स्फुरद्धिः प- 
कः-अ द्वितीयः शालत-श्छाघते यः तस्मे ॥ ६०॥ 



सेमराजाचायेकृतविदस्युपेतः। ७१ 

भक्त्यतिशयप्रकाशितताच्विकसवरूपं भग- 
वन्तं पुनरपि स्तोतुमाह 

तरलोक्येऽप्यत्र यो यावा. 
नानन्दः कश्चिदीच्यते । 

स बिन्दुयस्य तं वन्दे 
देवमानन्दसागरम् ॥ ६१ ॥ 

्याख्यातखरूपे त्रैलोक्ये, यो यावान् इति- 
यः कश्चित्, अआ शिवात् सकलप्रमात्रपयन्तम् 
्मानन्दः स्फुरति, स सवं एव यस्य चिन्दुः- 
विपुरमात्रं कीडादिपरमानन्दसागरम् अपय- 
न्तानन्द समुद्रं ॑बन्दे - समाविशामि । इत्थं च 
तत्तत्परिमेतानन्दे-ऽपि एकायीभावितचित्तः प- 
रमानन्दमाविशति योगिजन इति उपदेशदिक्- 
दशिता । यथोक्तं श्रीविज्ञानयैरषे 

जग्धिपानकरृतोन्नासरसानन्द विनुम्भणात्। 
भावयेद्धारितावस्थां मदहानन्दस्ततो भवेत् 

इति ॥ ६१ ॥ 



७२ स्तवचिन्तामणिः। 

+भ क 

यत इेटशा दवः, ततः 

परहो बह्मादयो धन्या 
ये विभुक्तान्यसकथम् । 

नमो नमः शिवायेति 
जपन्दाह्वादविहूलाः ॥ ६२ ॥ 

विमुक्तान्यसकथं कृत्वा, तदेकाग्रीभावेन 
अह्वादेन -जपवशोन्मिषितेन आनन्देन वि. 
हलाः-विस्मपतञ्यवहाराः ॥\ ६२ ॥ 

किंच 

निष्कामायापि कामाना- 
मनन्तानां विधायिने । 

पननादिवेऽपि विश्वस्य 
भोक्ते भव नमोऽस्तु ते ॥६३॥ 

परिप्रणानन्दतादेव कामेभ्यः ~ अभिलाषे- 
भ्यो निष्कान्तायापि विचिन्रभोगापव्मांसका- 



तेमराजाचायेडतविष्युपेतः। ७३ 

नां कास्यमानानाम् अथानां संपादकाय, त- 
था अनादिते.ऽपि-विश्वस्य आदिभृताद्विती- 
यरूपतेपि निलयं स्वभिल्युल्लासितस्य विशस्य 
भोग्यभूतम्य भोक्छे-चमक्कर्च, यस्य च का- 
माः न सन्ति स कथं तान् ददाि, यश्च अ- 
नादी-अनदनशीलः स कर्थं विश्वस्य भाक्ता 
स्यात् इति विरोधालंकारः ॥६३॥ 

किं च 

स्तुमल्िमुवनारम्भ- 
मूलग्रकृतिमीश्वरम् । 

लिप्सेरन्नोपकारं के 
यतः संपूणेधमणः ॥ ६४ ॥ 

त्रिभुवनं पाग्वत्, तदारम्भमूलप्रृतिम् इति 
सवकारणकारणम, अत एव इशश्रं-सर्वंत्र अपर 
तिहतसामभ्य.स्तुमः। यतः संप्रणेः सवातिशायी 
धमेः- खातन्त्यत्मा खभावो. यस्य, तसात् 



७४ स्तवचिन्तमरणिः। 

` के इव उपकारं खोचितेश्र्यलाभं न लिप्ते. 
रन्-न अर्थयेरन्, सर्वे हि ब्ह्मायाः महे-धरेशेवे 
वितीणेतत्तदि भूति विभरुषः कताः ॥ ६४॥ 

अपि च 

महत्स्वप्यर्थङृच्छेषु 
मोहोघमलिनीङृताः । 

स्मृते यसिन् प्रसीदन्ति 
मतयस्तं शिवं स्तुमः ॥६५॥ 

पयंवसाययितुम् अशक्यत्वात् महस्सु यु- 
रुष्वपि . अथक्च्छषु- जगद्धिचारादि पयोजन- 
संकटेषु विषयेषु, मोहोधेन-मायास्फारेण भ- 
लिनीकृताः- स्थगिततालिकप्रकाशा मतयः- 
संविदो, यसिन् स्मृते ~ विपृष्टमात्रे सति, 
प्रसीदन्ति- मायाकालुष्यं उन्मित्वा तस्न्ञा- 
नवलयो जायन्ते, तं शिवं-श्रेयोमयं स्तुमः- 
अभेदेन विषृशामः॥ ६५ ॥ 

सवेमेतत् त्वयेव सुकरम् इत्याह 



तेमराजाचायंढृत विदत्ुपेतः । ७३ 

प्रभो भवत एवेह 
प्रभुशक्तिरमङ्गुरा । 

यदिच्छया प्रतायेते 
त्रैलोक्यस्य लयोदयौ ॥ ६६ ॥ 

इच्छयेव यः तरैलोक्यलयोद यजत् तस्य 
कियत् एतत्, अन्यस्तु त्वदेकायत्त्त्तिः भय. 
रशाक्तेरेव इत्यर्थः ॥-६६॥ 
तव च इयत् निरगलं स्वातन्तयम् इत्याह 

कुकमापि यथुहिश्य 
देवं स्यात्सुकृतं परम् । 

सुकृतस्यापि सोकृदयं 
यतोऽन्यत्र न सोऽसि भोः ॥६.७॥ 

देवः-क्रीडादिपरः परमेश्वर एव “अहं 
सवेमिदं करोमि' इति भिया क्रियमाणं कस्सि- 
तं निषिद्धमपि कमं सुङृतं, यत्त॒ अश्वमेधादि 



७६ ` -स्तव चिन्तामणिः । 

सुकृतमपि फलाभिलाषमुषितमानसतया कि 
यते तत् ढुकमं इति भगवदमेद भावनाभा- 
वाभावाभ्थां यत् करणं तदेव सुकृ तदुष्कृत- 
योः वास्तवं लक्षणं, सोऽसि भोः इत्यनेन 
अनुत्तरं पारमेश्वरं स्वरूपं सोल्लसात्माभिमु- 
खीभावेन विश्रशति ॥ ६७ ॥ 
यत इटशः त्वम्, अतः 

एष सुष्टया गृहीतोऽसि 
दृष्ठ एष क्र यासि नः । 

इति भक्तेरसाध्माता 
धन्या धावन्ति धूजेटिम् ॥६८॥ 

एषसवैदशासु चिन्मयतेन स्फुरन्, सु- 
छया गृहीतोऽसि ~ खात्मीङृत एवासि, पष 
च दृष्टोऽसि सान्ताक्छृतो.ऽसि, सवेदेव चित्प- 
काशुरूपतया स्फुटमेव असि स्फुरन् स्थितः, 
अत श्व नः-अस्माक क यसि न कपि 



सेमराजाचायंङृतविदरृत्युपेतः। ७७ 

खरूपं गरहयितुं शकोषि, सवं हि अस्माकं त्व- 
न्मयमेव चकासत् स्थितम् इति-इदटदोन स- 
ततोदिततव्वत्समविशात्मना भक्तिरसेन ये आ 
ध्माताः ~ पोदीपितसंबिदः ते भूजंटि - महा- 
देवं धावन्ति- राभस्येन अनुसरन्ति, स्वद्- 
शासु परसपेन्तम अननुप्रविष्टाख्यातिव्यव- 
धानं पराश्रशन्ति, अत एव धन्याः परमद 
विणपूरणं विद्रच्छलाष्याश्च ॥ ६८ ॥ 

किंच 

स्तुमस्त्वास्ग्यजुःसाज्नां 
शुक्तः परतः परम् । 

यस्य वेदासिकाज्ञेय- 
महो गम्भीरसुन्दरी ॥६< ॥ 

ऋगादिवेदत्रयस्य यत् परं शुक्रं, तदभेद- 
विमशमयं- बोधादिलयपतिभात्मकप्रणवतेजो- 
रूप, ततोऽपि परं ~ बोधादिव्यरूपं त्वां स्तुमः, 
यस्य इयं वेदास्मिका आज्ञा-नियोगः, कर्म 



७८ स्तवाचेन्तामसिः। 

कारड-देवताकारड-ज्ञानकार्डवाक्येकवाक्यता- 
ज्ञानस्य केथिदेव प्राप्यत्वात् गम्भीरा "वि. 
ज्ञानमानन्दं बह्म इति वेदान्तेषु प्रतिपादित. 
द्टया परमानन्दूविश्रान्तिप्रदत्वात् सुन्दरी, 
एवं च अभिदधतो-ऽयमाशयः-यत् नियोगरू- 
पाज्ञात्मा अय् बेदाथः स नियोक्तरि-आज्ञातरि 
सति उपपद्यते, अन्यथा कथमिव जडस्य श- 
ब्दस्य संघटनाथवं नियोक्तत्वं वा स्यात्, 
नियोक्तत्वं च भगवतो गायत्येव उक्तमपि श्रो 
भियेः ज्यात् न चेते । यद. अभिधास्यति 

'गायत्या गीयते यस्य धियां तेजः पचोदकम् । 
इति ॥ ६६ ॥ 

एवमाज्ञारूपनियोगविचारलब्धं नियोक्तारं 
स्तुत्वा, विधिवाक्याथपन्लस्यापि सश्चरस्वमव- 
इति अभिधत्ते 

[ [क क, (०, 

विधिरादिस्तथान्तोऽसि 
विश्वस्य परमेश्वर । 

ध्ममरामः प्रवत्तो य- 
स्वत्तो न स कुता भवेत् ॥ ७० ॥ 



स्षेपमराजाचायकृतविदद्युपेतः। ७६ 

यजेत, न हिंस्यात्, इ्यादिरूपो यो विधिः 
कतैव्येतरप्रविभागः, आदिः-इति तसन् वि 
धो विधाता, अन्तो-विहिताथनिष्पत्या तत्त 
त्फलाविभावः, सर्वोऽपि त्वमेव स्वतन्त्रचिदा- 
त्मा, तथा विध्यादिरूपतया भाससे इल्यः । 
अन्यथा विश्वस्य यो धमेय्रामो-विचित्रस्वभा- 
वपरिस्पन्दः प्रदत्तः स यदि न त्वत्तः तत् कु 
तो भवेत्, खां विना नेव भवेत्, प्रकाशभित्ति 
विना कस्यापि अप्रकाशनात् इत्यथः । यदाह 
श्रुयन्तविद् 

“तमेव भान्तमनु भाति स्वं तस्य भासा सवेमिदं विभातिः 

इति । विधिनैव च भावनापन्नोऽपि कृतोत्तरः 
॥ ७० ॥ 

यदि. श्रुयन्तानुसारेण सवं भगवन्मयं, तत् 
कस्मात् कर्मकारडेषु ज्ञानमेव न उपदिश्यते, 
कथं च ज्ञानकारडषु तदेव निषिध्यत?-इति सं 
शयं शमयति स्वुतिद्रारेण 



८2० स्तवचिन्तमणिः। 

नमस्ते भवसंभरान्त- 
भ्रान्तिुद्धाव्य भिन्दते । 

ज्ञानानन्दं च निर्दन्दं 
अ क 

देव वृत्वा विवृणवते } ७१॥ 
हे देव - खतन्त्रचेष्टित, भवे - संसारे ये सं 

भ्रान्ताः- त्वन्मायाशक्तिवशात् व्यामूढाः, तत 
एव च भेदासक्तत्ात् कर्मनिष्ठाः तेषां प्रवेक- 
च्यायां तां तां मेदश्ान्तिम् उन्धाव्य सिद्धा- 
न्तकनच््यायां भिन्दते- ष्व सकाय, तथा ज्ञाना- 
नन्द परमाद्रयरूपं विज्ञानम् आनन्दमयं ब- 
त्वा-परथमं रहस्यत्वात् अयोग्यान् प्रति आ 
च्छाद्य, पश्चात् योग्यान् भरति विन्ररखते-र्फु- 
टीकुवेते तुभ्यं नमः। एवे च यत् पूवपच्च- 
तया कमकार्डखरूपं भगवता हेयत्वेन दि- 
तं, तदेक मूढैः उपादेयत्वेन अभ्युपगम्य, ज्ञा- 
नकार्डस्य अथेवाद त्वम् उच्यते। अथ वा- 
भगवतेव खष्टयादिङकृलयचतुष्टयरक्ाये . ते ता- 



ज्षमराजाचायेदतविद्टस्युपेतः। ८१ 

शा श्चासवन्तो व्यामोहिता; स्थापिताः । स- 

श्रान्तिम् इति अपपाठः ॥ ७१॥ 

यथा परमेश्वरः तत्तद्रेदसंहितादिशाघ्ेषु 
श्रान्तिमुद्धाव्य भिन्दन्, ज्ञानानन्दं विदृणोतिः 

तथा अस्माकमपि मायामुद्धावितां भिचा 
ज्ञानानन्दमेव प्रकाशयतु इत्याह 

यस्याः प्राप्येत पयन्त- 
विशेषः केमनोरथेः । 

मायामेकनिमेषेण 
सुष्णंस्तां पातु नः शिवः॥७२॥ 

यस्याः चिदमेदापरथात्मनो मायायाः पये- 
न्तस्य विशेषः परकाष्टाचिदद्वयमयताप्रा्िल- 

णः कैः बह्यादिभिः प्रमातृभिः केः मनोरथः 

प्राप्येत, सर्व॑स्य मनोरथानामपि अविषयः, तां 
मायाम् एकनिमेषेण मुष्णन् - खरूपोन्मेषमा- 

त्रेणेव अपहरन्, शिवः-श्रेयःप्रद्ः, नः-असा- 



८२ स्तवचिन्तामणिः) 

न् पातु ~ मायासंस्कारगोचरात् रक्षतु; यथा 
अख्यातिः नान्नापि नावतिष्ठते ॥ ७२॥ 

मायापयन्तविशेषो याटक् भक्तिभाजामेव 
दशनयोभ्यः ~ तत् भ्रकटयतिं 

वेराम्यस्य गतिं गुर्वी 
ज्ञानस्य परमां श्रियम् । 

नैःस्पृद्यस्य परां काटि 
विश्रतां वं प्रमो प्रभुः॥ ७२५ 

हे प्रभो परमेश्वर, वेराग्यस्य- विषयवेतृष्णय - 
स्य, गुर्वी ~ काष्टाप्राप्तां सदाशिवादिषदमपि त्- 
णवत् मन्यमानां, गति ~ प्रतीति, तथा ज्ञान- 
स्य तावबोधस्य, परमां ~ वेष्णव-लाकुल-पाशु- 
पतादुक्तमितज्ञानहान्या विोत्तीण-विश्वम- 
य-चिदानन्दसुन्दर-खतन्त्र-सततावभाखर-पर - 
माद्रयखात्मप्रथाखूपां धियं - परां विभूति, 

प्षषकिषयरेषपरषयीपीषीययषषककयययषषयगिषणणीणणर ममम 

प० १२ ग० पु° वैष्णवनाङुठ इति पाठः । 



समराजाचायंृतविदत्युपेतः। ८३ 

तथा नैःस्प्रह्यस्य -यथोक्तन्ञनलदमीपाप्त्यु- 
पायान्वेषणवेमुख्यस्य च, परां - धाराधिरूढां 
कोटि सकलमुद्रामन््रध्यानाथपहस्तनरूपाम् ! 
यदाह स्म॒ कथित् 

'ञ्परोक्ते भवत्तवे सवेतः भकटे स्थिते । 
येरपायाः भरतन्यन्ते नूनं लां न विदन्ति ते ॥ 

इति । एवमीदशीं निःस्प्रहतस्य परां कोटि. 
विश्रान्ति ये बिभ्रति-वहन्ति, तेषां मायापारः- 
दशानां, लं परसुः- निरगंलाः ते तव दासाः, अ- 
तश्च इंदशानामस्ाकं त्वमुन्मेषमात्रेणेव मायां 
मुष्णासि इत्यथः ॥ ७२ ॥ 

असामान्यश्च एषां खं प्रभुरिलाह 

ब्रह्मणोऽपि भवान्बह्य 
कस्य नेशस्तमीशितुः। 

जगत्कल्याणकल्याणं 
कि कः ऊ (0 

कियच्वमिति वेत्ति कः ॥ ५९ ॥ 



2४ स्तवचिन्तामशः | 

जगतो -विश्वस्य मध्ये, यत् कल्याशम्- 
इश-सदाशिव-शिवाः, तेषामपि कस्याणं-पर्ण- 
चिदानन्दघनखात्मप्रथनेन अनुभाहकं कियत् 
माहात्म्यम् इति एतत् को वेत्ति,-अपरिच्डेय- 
महिमा असि इव्यथः, यतो ब्रह्मणोपि - महा- 
प्रकाशरूपस्य बेदान्तोपास्यस्य, भवान् बह्म 
खातन्त्रयशक्तेमयत्वेन उक्कृष्टो ऽसि, विश्वनि- 
माणशाक्तेदानेन बृंहकश्च । यदुक्तं गीतासु 

भम योनिमहद्रह्य तस्मिन्गर्भं ददाम्यहम् । 
# ५ [ ५ [+ सभवः सवभूतानां तता भवति भारत ॥' 

इति । तथा 

नपुसकमिदं नाथ परं बरह्म फलेत् क्रियत् ! 
तत्पारुषनियो की चेत्र स्याखच्छङ्िसुन्द्री ॥' 

इति । तथा कस्य ब्रह्मादेः शषान्तस्य ईशितुः 
$ ४ (९ स €^ त्व न इशः अपितु सवेस्येव खामी ॥ ७४ ॥ 

१० १३ तस्पौरषी नियोक्त्री चेन्न स्यारवद्धक्तेसुन्द्री इति पाडः । 



तेमराजाचायङृतविददयुपेतः । ध 

. अतश्च 

किमन्येवन्धुभिः किं च 
सुहद्धिः खामिभिस्तथा । 

सवेस्थाने ममेश तं 
य उद्धता भवाखवात्॥ ७५॥ 

हे इश- सर्वत्र पभवनशील, सर्वेषां - मित्रा- 
दिवन्धूनां स्थाने-प्रसङ् ममत्वं तदुपकतव्यं 
सवं करोषि, यतो दुरुत्तरभवाणबोद्धरणं जग- 
तोऽपि अशक्यं त्वं संपादयसि-अतः किमन्यैः 
बन्धुदिभिः ॥ ७५॥ 
एवं गाढभक्तेभरोन्मिषितपरास्रतचवंणा- 

धूणित आह 

जयन्ति मोहमायादि- 
मलसंत्तालनत्तमाः 

शेवयोगबलाक्ृष्ा 
दिव्यपीयूषवि परुषः ॥ \७६ ॥ 



६ स्ववचिन्तामणि 

मोहः - अख्यातिः आणव मलम्, माया- 
मायीयम्, आदिशब्दात् कामं च; एषां मलानां 
सम्यक् लालने - उत्पुंसने शक्ताः शेवयोगव- 
लेन -माहेश्वरसमवेशप्रकर्षण आक्ृष्टाः- मा- 
योद्रात् हठादेव आनीताः दिव्यपीयूषविपर- 
षः- परमानन्दकणा अपि जयन्ति-सर्वर्किर्षेण 
वतन्ते ॥ ७६ ॥ 

एवमपि उ्युत्थानावसरेषु सव॑दा समावेशा- 
येव परमेश्वरो मे मतीः उथयोगिनीः कारयेत् 
इति आशंसन् आह 

गायनत्या गीयते यस्य 
धियां तेजः प्रचोदकम् । 

चोदयेदपि कञिन्नः 

स धियः सत्पथे प्रभुः ॥ ७५७॥ 

कच्चित् इष्परश्ने, यस्य-महेशितुः बोधादिलय- 
पर १६९ ग० पु० कच्चित् श्नव्यथमिष्टप्रश्रे इति पाठः । 



ज्ञमराजाचायङृतविदरस्युपेतः। ८७ 

स्य संबन्धि तेजो - वरेरयं ज्योतिः, वाक् शक्ति - 
रूपया गायतया-वेदमाघ्रा, धियां- सवंपरमात्- 
मतीनां, चोदकं - तत्तत्कतेग्याध्यवसायमाह- 
कं, गीयते - स्तूयते , स प्रभुः - सवत्र परभवन- 
शीलः कचित्, अस्माकं व्युत्थानावसरोन्ममाः 
धियः- स्वाः बुद्धिष्त्तीः, समवेशात्मानि स- 
त्पथे, परमेश्वरप्राप्त्युपाये, चोदयेत् -न्य- 
क्कृतान्यव्यापारतया उद्यमं याहयेत्। सत्पथे 
इदस्य च अयमाशयः - यदेव गायत्र्येव प्रति. 
पादितं भगवतो विश्वधीप्रचोदकत्वम् अहरहः 
पटद्धिः अवबुद्धयमानेरपि च मूखेश्रोतरियेः ना- 
वबुद्धथते इति तत्कतेकेव एषा तेषामसत्पथे 
चोदना इति ॥ ७७॥ 

अथवा कृतं समवेशपरा्थनया, खाभेदम- 
य्यां एथिव्यादिमूतांवपि माम् पकामधियं ङु. 
वांशयापि वा प्राथनया, त्वं हि मे भसन्नः समा 
वेशदशासु मायाकालुष्योपशमननिभलीमूतस्य 
तत्सवं करिष्या ~ सर्वासु एथिव्यादिमूर्तिषु 



दद स्तवचिन्तापणिः। 

सवंमयमेव खरूपम् अविलम्बितमेव प्रकटयि- 
ष्यसि इत्येतदाह 

अष्टमूर्ते किमेकस्या- 
मपि मूर्तो न नः तिम् । 

शाश्वतीं कुरुष यदा 
तुष्टः सवे करिष्यति ॥७८॥ 

प्रथिव्यादियजमानान्ताभिः मूतिभिः भग- 
वानेव स्थित इति दैतस्य नामापि नास्ति इति 
अष्टमूतिंपदाशयः। करिष्यसि इति “क्लिप्रवचने 
लृट् ॥ ७८ ॥ 

युक्ता च इयं सभावना, यतः 

वस्तुत्वं पदाथानां 
प्रायेणाथक्रियाकरम्। 

भवतस्वीश नामापि 
मोत्तपयन्तसिदिदम्॥ ७९ ॥ 

हे इश, स्वेषां तत्वमुवनतद धिष्ठातरूपाणं प 



तेमराजाचायङृतविदत्युपेतः । ८३ 

दार्थानां, निजनिजोचिततत्तदथक्रियाल्मं षा- 
येण लोकस्थित्या वस्तुतच्वं-परमाथः, भवतस्तु 
“धूजटेः नामापि ध्यायताम्' इत्यत्र निरणीत- 
दृष्टया नामापि मोचपयंन्तां महासिद्धि ददा- 
ति इति दरुडेरप्रपा व्याख्याताः । प्रायेण इत्यु- 
क्था लोकस्थित्या एतदुक्तम्, ~ परमार्थदृष्ट्या 
हि विश्वस्य भगवन्मयतैव वस्तुतत्वम् इति 
ध्वनति ॥ ७६ ॥ 

को वान लोकोत्तरस्तव महिमा इत्याह 

सुहुसंहजेगचित्र- 
स्यान्यान्यां स्थितिमूहितुम् । 

शक्तियां ते तया नाथ 
को मनस्वी न विस्मितः ॥ ८०॥ 

हे नाथ, गच्छति तां तां स्थावरादिदेवयो- 
न्यन्तां तत्तद्रह्यादिरूपतां च इति जगत्- 
जीववर्गः, तदेव चिन्न तस्य निःसंख्यस्य, प- 



&० स्तवचिन्ताप्रणिः। 

तिच्तणम् अन्याम् अन्याम् अनन्तराखां, 
स्थिति-संबित्सन्ततिवेचिन्रीम्, ऊहित - तकं- 
पितं निश्चेतुं, या ते-तव सर्वज्ञस्य न त॒ अ- 
न्यस्य कस्यचित् , शक्तेः-सामथ्यं, तया ववदे. 
कारम्यभावनामयेन पशस्तन मनसा युक्तो 
मनस्वी, को वान विसितः, स्वं एव विससय- 
महामुद्रोहङ्ितरोमाचादिसाखिकधमाभिव्य- 
क्तान्तःप्रस्फुरत्परमानन्दमय एव इति ॥ ८०॥ 
किच 

दुष्करं सुकरीकते 
दुःखं सुखयितुं तथा । 

एकवीरा स्मरतियस्य 
तं स्रामः स्मरषहिषम् ॥ ८१॥ 

सरद्िषम् - असामान्योज्चेखकारिणं, तं स- 
रामः - स्वाभेदेन षिभ्रशामः, यस्य संबन्धिनी 
स्मृतिरपि भगवतः अन्येन कतुंमशक्यत्वात् 
दुष्करं-रुद्रशक्तिसमावेशेः सुकरीकर्त-हेलामा- 



सेमराजाचायेकृतविदरत्युपेतः । &१ 

तरेण संपादयितं, तथा दुःखं- सकलदुःखनि- 
धानं मायाव्यामोहं सुखयितु-परमनन्दम- 
यीकतम्, एकवीरा - अनन्यपिक्सामभ्यमयी 
अप्रतिहता ॥ ८१॥ 

यतश्च. एवं-विधानुत्तरसाम्यों भगवान्, 
अत एव आह् 

जयन्ति गीतयो यासां 
स गेयः परमेश्वरः 

यन्नाञ्नापि महातमानः 
कीयन्ते पुलकाङ्कुरेः।॥ ८२ ॥ 

2 

महान् - शक्तिपातवशोन्मिषत्समावेशवशात् 
विकस्वरीकृत आत्मा येषां त, पोक्तनीलया य- 
दीयेन नाञ्नापि व्युस्थानावस्थायां श्चुतिपथ- 
गतेन यपुलकाङ्कुरेः कीयन्ते-पुनरपि समवे. 
श्यन्ते, तदीयम् अन्यत् आस्तां तावत्, तत्प- 
रासशपराः गीतयोऽपि ~ स्तुतिसूक्तयोऽपि 



६९ स्वदचिन्ताबणिः। 

जयन्ति सर्कत्कर्षण वर्तन्ते ॥ ८२॥ 
` न तव उपमानं किमपि अस्तीति ्रन- 

न्वयालकारेख आह 

भवानिव भवानेव 
भवेद्यदि परं भव। 

सखशक्तेव्यूदसन्युढ- 
त्रैलोक्यारम्भसंहतिः ॥ ८३ ॥ 

भव इति भ्राग्वत्, स्वासाम् इच्छादिशक्ती- 
नां उयृहेन - विचिच्रयुणपधानभावप्रकाशनेन 
संञ्यृढे - निर्वाहिते पोक्तरूपस्य त्रैलोक्यस्य 
आरम्भसहती येन, स समेव यदि पर-के- 
वलम् असाधारणम् इदयथंः ॥ ८३॥ 
भतश्च 

 मन्त्रोऽसि मन्त्रणीयोऽसि 
मन्त्री त्वत्तः कृतोऽपरः। 

` स मह्यं देहि तं मन्त्र 
त्वन्मन्तरः स्यां यथा प्रमो ॥ ८४॥ 



तेमराजाचायकृत विदत्युपेतः ६ 

हे प्रभो, यः कशचित् चतुष्कलनवात्मादि 
मननत्राणधमां पूणंहविमर्ेपरमार्थो मन्त्र 
स त्वमेव, तन्मन्त्यश्च महापकारात्मा तमे. 
व, अस्य मन्त्रस्य मन्त्यस्य च मन््रयिता- 
परामर्शंकः स्वमेव, अन्यस्य कस्यचिदपि चि- 
दतिरिक्तस्याभावात्, अतश्च स त्वम् हदशः तं 
मन्त्रं मन्रमन्तयमन््रयित्ररूपं मद्य ॒देहि- 
पयच्डछ, येन स्वमेव पोक्तदैविध्यात्मा मन्त्रो 
यस्य तथा स्यां- विगलितमन्त्रमन्यमन्त्रयित- 
विभागः खदेकमय एव भवेयम्। उक्तं च 
श्रीकर्टसंहितायाम् 

पृथङ्मन्त्रः पृथङ्मन्त्री न सिद्धयति कदाचन । 
ज्ञानमूलमिदं सबेमज्ञाचा नेव सिद्धयति ॥ 

इति ॥ ८४ ॥ 
यतश्च इद् जातम् इत्याह 

भारूपः सयसकल्प- 
स्लमात्मा यस्य सोऽप्यहम । 

संसारीति किमीशेष 
खभ्नः सोऽपि कुतस्लयि ॥ ८५॥ 



&% स्तवचिन्तामणिः। 

यस्य - मम, भारूपः ~ प्रकाशघनः, सल्य- 
संकस्पः - तास्िकपूरणंहंविमशैमयः आतमा - 
तत्वं सोऽपि अहम् इद कस्फाररूपः, संसारी - 
संसारावस्थावस्थितिः किम् अहं नेव इटक्; 
अपि तु खमव अयमहं स्फुटमेव स्फुरामि 
यत्तु उयुत्थानदशायां समाधिरससंस्कारप्लुता- 
यां किंचिन्मात्रदेहादिपाधान्येन मनाक् संसा- 
रित्मिव स्फुरति स किं खप्नः, स्फुटस्य देहा- 
दिञ्रमातत्वस्य अभवे किंचिदेव च आभासेन 
खम: संभाव्यते, स च त्वयि चिदेकसरूपेन 
युक्तः, यतः त्वमेव तुयवुर्यातीतस्फारमयो मम 
आत्मा, तत् कस्य खप्नो भासतां, तद्धासना- 
श्रयस्य कस्यापि अभावात्, तत् सवेथा संसा- 
रितिस्य श्रान्यापि स्फुरणं नास्ति, ~ इति सदेव 
शिव एवाहम् \ ८५ ॥ 

यतश्च स्वमेव अह सवथा स्फुरन् स्थितः, 
प० ४ग० पु> संसारावस्थानरिथत इति पाठः। 

पं €गण०्पु० किञ्चिदेव चाभासने.इति पाठः| 
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न तु अहं नाम कथिदन्यः किंचित् करोमि 
भुञ्जे वा, तेन इत्थं मिताहंभावप्रशमनेन सव- 
कमतत्फलसंन्यासिनां यत् व्वन्मयमेव एश्वर्य 
तदेव एकं श्छाघ्यम् इति सामान्योक्लया आह 

तदम तदयराम्यं 
तदेकसुपपत्तिमत् । 

त्वयि कमंफलन्यास- 
कृतामेश्वयमीश यत् ॥ ८६ ॥ 

अभङ्धि- अनश्रम् अविभागं च, मामो- 
रुदरकते्रज्ञादि समूहः तत्र भवं याम्यम् - उत्क- 
षापिकषंवसात् अश्छाष्यम् तत् यत्र न तत् 
अथराम्यं - सवांच्छृष्टम्, अत एव उपपत्ति- 
मत् - अनन्यमुखपरेक्तित्वात् सव्याथम् ॥ ८६॥ 

एवमीदश्वस्तुतखपरामर्शच्लितः खा- 
त्मानमेव शछाघमान आह 
प १२३ ग० पु० सर्वोत्कषम् इति पाठः । 



&& स्वधचिन्तामसिः | 

चमः कां नापदं हरन्तं 
कां दातु संपदं नवा) 

योऽसो स दयितोऽस्माकं 
देवदेवो ब्रषध्वजः ॥ ८७ ॥ 

षो धमेः स देवस्य गुणो वे इक्करियात्मकः 
धते स विदविदस्माद्धमस्तेनोच्यते बुधैः ॥ 

इति श्रीमयोक्तनीदया इषो - धमो ज्ञानकि- 
यासामरस्यात्मा ध्वजो - लचणं यस्य सः, अ- 
स्माकं दयितो ~ वल्लभः, कीदक् इत्याह योऽसो 
कांन आपदम् अपितु सर्वां हन्तुं,कां वां 
संपदम् अपितु सवां दातुं ल्मः ॥ ८७ ॥ 

अतश्च इटशस्य सवशक्तः तव संबन्धिनी 
भक्तेरेव यथाभीष्टहेतुरिव्याह 

मायामयमलान्धस्य 
दिव्यस्य ज्ञानचच्तुषः। 

निमलीकरणे नाथ 
तवद्धक्िः परमाञ्जनम्।॥ ८८॥ 
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माया एव आमयो - व्याधेः, तच्छृतं म- 
लम् - आवरण, तेन अन्धस्य ~ आव्रतप्रकाश- 
स्य, दिउयस्य - लोकोत्तरस्य, ज्ञानचन्लुषः - पू- 
शेप्रथानयनस्य,तद्धक्तिरेव परमम् अज्ञनं, नि. 
भलीकरणे - खरूपोन्मीलनविषये ॥ एद ॥ 

अतश्च 

निभयं यद्यदानन्द- 
मयपेकं यदव्ययम् । 

# ऋ अ 

पद् देद्येहि मे देव 
तृणं तकि प्रतीच्से ॥ ८९ ॥ 

हे देव, एहि - खरूपगाोपनां निमज्य सं 
मुखीभव, ततश्च यत् आनन्दमयम् अद्धि- 
तीयम् अविनाशि निभयं ~ यस्मिन् सति सं- 
सारभयं नास्ति, यद्धिषयं च अपसरणाशका- 
भयमपि न मवति, इदृशं यत् पदं - विभ्रा- 
न्तिधाम, तत् मद्यं तृणं देहि - शीघं मां खा- 



६८ स्तव चिन्तामणिः । 

त्मनि आअवेराय, किं परतीत्तसे ~ क्षणमाचम- 
पि मा विलम्बं कृथाः ~ इति गाढमुत्करिठतः 
स्य परशयनिभरोक्तिः ॥ ८& ॥ 

पुनरपि भक्तिभरोच्छलित आह 

अहो निसगेगम्भीरो 
घोरः संसारसागरः । 

अहो तत्तरणोपायः 
परः कोऽपि महेश्वरः ॥ € ° ॥ 

ब्रह्मादिभिरपि दुस्तरत्वात् निसमेगम्भीरः, 
धोरो - दुःखमयः, अत एव सागर इव । कोऽ- 
पि इति भक्तिशालिभिरेव लभ्यः चिदेकपर- 
माथोँ निरुपमः पर उपाय इति अनायासमेव 
गिति परपारपापकः। द्रो अहोशृब्दो अल्या- 
अर्य ध्वनतः ॥ ६० ॥ 

अकारपरियरहेऽपि असामान्यातिशुयवं 
भगवतः स्तोतुमाह 



जेमराजाचायंृतविदत्युपेतः। ६& 

ननः कतङृतान्तान्त 

तुभ्यं मदनमदिने। 
मस्तकन्यस्तगगाय 

यथयुक्ताथकारिणे ॥ €१॥ 
विशोपद्रवकरणदुमेदयोः कालकामयोः नि- 

यह एव उचितः, देवीकरस्पशनोदि तखनयन- 
जानन्दासुस्तमयत्वात् पावनत्वेन जगदु- 
पकारिर्या गाया निजे शिरसि धारणानुयहं 
एव उचित इति यथायुक्ताथंकारितम् ॥ ६१॥ 

यत॒ पएवमाकृतिमच्वेपि खमेव बिशाति- 
रायी, ततो विश्वातिशायिफलाभिलाषुकाणां 
तरमेव शरणम् इत्याह 

एेश्वयज्ञानवेराग्य- 
धर्मेभ्योऽप्युपरि स्थितिम् । 

नाथ प्राथयमानानां 
लद्ते का परा गतिः॥९२॥ 



१०० स्तवचिन्ताभणिः। 

एेश्वयम् - ईशितव्यवस्तुसत्तया र्फीतत्वं, 
ज्ञान -हेयापादेयवस्तवभ्यवसायः, वेराग्यं - 
विषयवेतष्यं, धर्मः - सत्वयुणोव्कषकृतव्या- 
पारदत्तः संस्कारः, तेभ्यो ब्ह्मादिष्वपि कृत- 
पदेभ्यः, उपरि - शुद्धविदात्मनि, अवस्थितिं 
पाथयमानानां, तमेव गतिः - शरणं, नान्यः 
अन्येषाम् एेशयादि चुष्टयाव्रतत्वात् ॥ ६२ ॥ 

तवेव च अनुत्तरम् इक् एश्वर्य, यस्मात् 

तय्यनिच्छति कः शंभो 

शक्तः कुब्जयितुं तृणम् । 
तदिच्छानुग्रहीतस्त 

वहेद्राह्यीं धुरं न कः॥ ९ ३॥ 

आस्तां खष्ट्यादि किया, तृरमपि कुञ्जीक- 
तं स्वदिच्छां विना न कोऽपि ब्ह्मविष्ण्रादिः 
दाक्तः, त्वच्छक्त्यनुयहात्तु ब्रह्मविष्गादिपदं 
न को वहेत्, कीटोऽपि यावत् वोढुं शुक्तः । 



ज्षमराजाचायेकृतविदस्युपेतः। 

तदुक्तं श्रीखच्छन्दं 
“त्राह्मी श्किः परस्येव यत्रेच्छा तत्र पातयेत् । 

इति । तथा 
वेष्णव्यास्तु सृतो विष्णुः" 

इति ॥ ६३ ॥ 
अतश्च 

हरपरणतिमाणिक्य- 
सुकुरोत्कटमस्तकाः । 

नमेयुः कं परंकंवा 
नमयेयुनं धीधनाः ॥ € ॥ 

हरस्य ~ महेशितुः प्रणतिरेव माणिक्यमु- 

कुटम् - ए श्यव्यञ्जकं रलमयं मुकुटं तेन 
उत्कटमस्तकाः- उन्नतशिरस्काः, ये धीधनाः- 

तचावबोधद्रविणाः, ते कं ब्रह्मविष्णुरुद्रादिकं 

पणमन्ति न कंचित्, अयस्पा च इयम् उक्तिः; 
कं वा ब्रह्मादिकं न नम्येयुः-सवेमेव खप्रण- 
तं संपादयेयुः ॥ ६४ ॥ 

००० | ‡ 



१०२ स्तवचिन्तामशिः! 

यस्प्रणामस्य चायं महिमा, तदवेशमेव 
पशसन् आह 

सवेविभ्रमनिममोक- 
निष्कम्पमम्रतहदम् । 

भवञ्ज्ञानाम्बुधेमध्य- 
मध्यासीयापि धूजटे ॥ €५॥ 

हे धूजटे - महादव, भवञ्ज्ञानाम्बुधेः- 
त्वत्प्रकाशसमुद्रस्य, मध्य- सारभूतम् , अस्रत- 

हदम् - आनन्दमयसखातन्त्यशक्तयःत्मकरूपम् 
अध्यासीय ~ कदा तन्मयीभावम् इयाम्, 
कीटशम् अस्रतहद? स्वेषां विभ्रमाणाम् ~ 
ज्ञानानां निर्मोकेन - यागन यत् निष्कम्प- 
प्ररूढतया लन्ध, परकाशात्मनश्च भगवतो वि- 
मशंमयं खातन्त्रयमेव हृदयभूतम् । यदाह 
सम श्रीप्रयभिज्ञाकारः 

“चितिः प्रत्यवमशोतमा परावाक् खरसोदिता। 
सातन्त्यमेतन्युख्यं तद्वयं परमात्मनः ॥ 



ततेमराजाचायेकृ त विदेत्युपेतः। १०३ 

इति ॥ ६५६ 
वित्रसंकल्पादिगतं त्दाक्रृतिमात्रमपि भ- . 

क्तानां कां संपदं न प्रसूते इत्याह 

चित्रं यचित्रदष्रोऽपि 
मनोरथगतोऽपि वा । 

परमाथफलं नाथ 
परिपू प्रयच्छसि ॥ €६॥ 

न कश्चिदपि तावत् चिन्रसंकल्पाद्युक्िखितेन 
अतासिकेन रूपेण अथक्रियां . करोति, पर- 
मेश्चरः पुनः स्वेसनिधिः केन नामन सूपे 
ण॒ भक्तानां परमानन्दविकासं प्रण ॒सूतेः 
एवम् इह चित्रसंकल्पस्थं 'नमस्तेभ्योऽपि ये 
सोमः इति श्छोके खञ्मगतम् “उपसंहतकामायः 
इद्यादिना बाह्यनिष्ठ “किं नासि यदप्रमोः 
इत्यादि प्रदेशेषु विश्वमयम् भिन्नेष्वपि न 
भिन्नं यत् इल्याद्युक्तिषु चिदानन्द घनं भग- 



स्तवचिन्तामणिः। १०५ 

होखित् युणाधिक््यनियुणत्वाभ्यां स्तुतिः त- 
थि बिश्वादमनि परिनिष्ठिता इति महाद्य- 
मयं त्वाम् उक्तिद्रयं च इदं पर्याज्लोचयन्तः 
सन्देहदालाम् आरूढाः सः। वस्तुतो हि 
त्वयि अपरिच्डेयमूर्तो न काचित् स्तुतिः नि- 
न्दा वा अस्ति इति परमाथः॥ ६७ ॥ 

तदलं तावत् एतद्क्तिद्वयविमशनेन 

की तनेऽप्यखतोघस्य 
यत्प्रसत्तेः फलं तव । 

तत्पातुमपि कोऽन्योऽलं 
किसु दातुं जगत्पते ॥ € ८ ॥ 

हे जगत्पते, तव अस्रतोघस्य - परमानन्द- 
रूपस्य, कीतने - नाममात्रोचारणेऽपि, यत् भ 
सत्तेः तव॒ सदीयान्नेमस्यपरथात्मनः प्रसादात् 
पणं चमत्कारमयं, फलं तत्पातुम् अविश्चान् - 
न्त्मुखस्वेन आखादयितुमपि न कश्चित् ज- 



१०६ त्तमराजाचायकृतविदत्युपेतः। 

ह्यादिरपि षयाः, किमु दातु-विसरीतु, त्वमेव 
तदातुं त्म इत्यथैः ॥ ६८ ॥ 

तदीदशात् खाभेनः परसिद्धिलाभवाञ्खया 
भक्तिमेव भाथयितुमाह 

( 

निःशेषप्राथनीयाथ- 
साथंसिद्धिनिधानतः, 

खत्तस्वद्धक्तिमेवाप्तुं 
प्राथये नाथ सवेथा 1 € € ॥ 

समस्ताभलाषतानष्पात्तान धानात् , नाथ- 

थनीय, सत्तः परमे रात्, त्वद्धक्तिमेव सव- 
पकारम अथय, न त किमपि फलम् \ ६६ ॥ 

भक्तः परारद्धपयवासतल भगवन्रमस्क्ाः 

रमुखेन दशयति 
नमसखेलोक्यनाथाय 

तुभ्यं भव भवञ्जुषाम्। 
त्रिलोकीनाथतादान- 

निर्विनायकशक्तये ॥ १००॥ 
प०१० क० पु* सवेप्रकाराम् इति पाठः। 



श्वधचिन्ताप्रणिः। १०७ 

त्रैलोक्यनाथाय- विश्वेश्वराय, तुभ्यं नमः, 
यस्त्वं भवञ्जुषां - खद्धक्तिमतां, पुवेनिर्खीतित्रि- 
लोकीनाथतादाने ~ विश्वेश्वरस्वात्मेक्यप्रथने, 

निविनायकशक्तिः- अनगेलखातन्त्रयः॥ १००॥ 
अतश्च 

निःशेषङ्केशदानस्य 
हेतुः क इति संशये । 

स्वामिन्सोऽसीति निश्िलय 
कस्त्वां न शरणं गतः ॥ ०३॥ 

हे परमेश्वर, अवियायशेषङ्केशपशमकारणं 

किं स्यात् इति संशथ्य, सोऽसि इक् त्वमे- 
व इति निश्चि, कः सवां न आभितः, सर्व 
विवेकिनः ताम् अशषङ्कशुनाशनं भजन्ते, 

इति स्वद्धक्तिरेव त्रिलोकीनाथतादाने इव स. 

वेङ्ेशभरशुमेऽपि हेतुः \ १०१॥ 



१०८ तेमराजाचायटृतविदत्युपेतः। 

परत पव 

भुक्ा भोगान्भवश्ान्ति 
हिता लप्स्ये परं पदम् ¦ 

इत्याशंसेह शोभेत 
शंभो भक्तिमतः परम् ॥ १०२ ॥ 

शेभो-विदानन्दघने, भक्तिभाजो दुलेभस्य 
कस्यचिदेव, केवलम् इयम् आशंसा शोभेत । 
का असो इदयाह भवश्रान्ति हिता - निः 
शेषाम् अख्याति परिह, यथोपनतान् यो- 
गप्रभावाकृष्टान् भोगन् मुका, पर पदं ल- 
प्सये-प्राप्स्यामि इति परमाद्वयमये माहे श्वरे नये 

शस्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्याकरणं पुनरनिषएटपसंगातः 
( पा० २-५१ ) 

इदयन्यशाखनीदया न कदाचिदपि षिदिततख- 

प०१ क० पु० श्रतश्च इति पठः। 

प० ६ ग° पु* योग्रवच्चारष्टान् इति पाडः। 



स्तवचिन्तामणिः। १०६ 

स्य भोगासंगो बन्धाय भवति । यदुक्तं ्रीस्पन्दे 
तिन शब्दाथंचिन्तासु न सावस्था न यः शिषः 
भोक्तैव भोग्यभाषेन सदा सवत्र सस्थितः ॥ 

॥ ( ३ नि०२का०) 

इति ॥ १०२॥ 
तेन 

नाथ खप्रेऽपि यत्कुयौ 
नयां वा साध्वसाधु वा । 

त्वद धीनत्वद्पंस 
सवत्रात्रासि निवरतः ॥ १०३ ॥ 

हे नाथ, यत्किंचित् अहं मोहनमये ख- 
मेऽपि मनःकायाभ्यां र्या, वयां वा वाचा, 
तच्च साघु - शाखपिहितम् इतरद्ा अस्तु, अचर 
सव्र असि निष्तः - त्वदानन्दमय एव, केन 
त्दधीनत्वदपंण - तमव चिदात्मा महेशरो- 
ऽहं सवाखेव अवस्थासु सवम् इदं करोमि 
इति ईदृशेन तदायत्तत्वोरसाहेन त्वद भेदावष्ट- 



११० सेमराजाचायेकृतविदरत्युपेत, । 

स्भमयस्य ममन कापि कुत्रापि कदाविद 
पि कदर्थना इत्यर्थः ॥ १०३ ॥ 
नहि मम अज्ञानस्पर्शोऽपि अस्ति इल्याह् 

ज्योतिषामपि यज्ञ्योति- 
स्तत्र त्वद्टाभनि धावतः। 

चित्तस्येश तमःस्पर्शो 
मन्ये वन्ध्यातमजानुजः ॥ १०४॥ 

हे इश ~ खतन्त्र, उ्योतिषां ~ सूर्यन्द्रग्नि- 
पञरतीनामपि वेयरूपारण, उ्योतिः ~ प्रकाशः 
कं, यत् तसिन् त्वदीये धाचि - चित्प्रकाशे, 
धावतः ~ अव्यवधानमेव भ्रसपंतः, चित्तस्य 
तमःस्पशः - अज्ञानसङ्कः, बन्ध्यात्मजानुज 
इति मन्य, वाक्यार्थस्य अन्न कमता, वन्ध्या- 
थाः सुत एव न भवति कथ तु तस्य अनुजः- 
कनीयान् भ्राता भवेत्, इत्युक्तया अरलन्तासं 
मम अख्यातेः इति दशयति, पङृष्टपकाशमू 



स्तवचिन्तापणिः। ११९१ 

मो च तमसो न नामापि भवति इति उचि- 
ताक्तिः ॥ १०४ ॥ 

आस्तां वा वस्परकाशनुसरणं, तद्भक्तो उ- 

त्साह्योऽपि मे वरफलप्रसूरित्याह 
क = 

मन्य न्यस्तपद्ः साप 
= = ^~ 
दम्य माच्चस्य वत्सान | 

क ( अ 

मनरथः स्थता यस्य 
क क ०: (५ 

सावेष्यं गरावामदययम् ।॥ १९५॥ 

शिवं - भ्रयोमये, सेविष्ये ~ तन्मयीभावेन 

श्रयिष्ये, इति ईद गलोकिकोत्साहमया य- 

स्य मे संकल्पः, सोऽह माचस्य - शिवाभेदः- 

प्राप्त्यात्मनः अपवगेस्य, मार्गे - शाक्तं धानि, 
त्म्ये - क्षमाय परश्रेयसे हिते, न्यस्तपदो- 

निवेशितनिजज्ञानकिथाश्क्तिचरणः- इति भ 

किविषय उत्साह एवास्य अभीष्टपदः संपद्यत । 

प*४कं० पु चरफलम्रसूतिरिति पाठः। 



११२ सेमराजाचायंकृतविदल्युषेतः। 

यदुक्तमस्मस्पभुपादेः 
(उतिष्ठ शंकरं स्तोमि पूजयामि महेश्वरम् । 
इति संरम्भसंभोगं धन्या एवोपयुज्ते ॥ 

इत्यादि ॥ १०५ ॥ 

शिवो वि-चापकरणनिदयादितः खयम् , इव्य- 
स्माकमभीष्टं घरितमेव इलयाशयेनाह 

स्थित्युत्पत्तिलयेलोक- 
त्रयस्योपक्रियासिह । 

एकेवेश भवच्छक्तिः 

खतन्त्रं तन्त्रमीत्तते ॥ १०६ 

स्थितिः - नानाभोगसंसङ्ः, उपत्तिः- भ- 
लयेन व्यामूढीङकृतानां यथोचितशरीरभुवना- 
दिजननं, लयो - भोगपरम्परानुषङ्ध्रान्तानां 
विश्रान्तिदानार्थं कंचित्कालं सहारः, तेः वि. 
शस्य उपकाराय, इह - जगति, हे इंश-खामि- 



स्तवचिन्तामणिः । ११३ 

न् ,एकेव - अद्वितीया तच्चङ्गिः, खतन्तरम् ~ 
अत्मायत्त, तन्त्रं - तन्त्रणं साधनं पश्यति। 
उक्तं च स्॒गेन्द्रायाम् 

'सखपेऽप्यास्ते बोधयन्वोधयोग्यान् 
रोध्याञुन्धन्साधयन्कर्भिकर्। 

मायाशङ्गीव्येङ्गियोग्याः भङ्बन् 
सवं पश्येयद्यथावस्तुनातम् ॥' 

इति ॥ १०६॥ 
यथा च स्वेच्छामात्रेण विश्वसखष्टिस्थितिसं- 

हारान् दशेयसि, तथा त्वमेव अनुयाह्यान् अ- 
नुख्ह्ासि इत्याह 

त्रिलोक्यामिह कखात- 
खिताप्या नोपतापितः। 

क + तस्मे नमोस्तु ते यस्त्वं 
(~ € । 

तच्रवाखास्तहदः ।॥ १०७ ॥ 

हे त्रातः - संसारभयप्रश॒मन, इह- जगति 
भ [क प० ४क० पुर स्वरेऽप्यास्ते इति पठः 



११४ नेमराजाचायेकृतविटत्युपेतः। 

आध्यासिमिकाधिदेषेकाधिभोतिकात्मना तिताः 
प्या - तापत्रयेण को न तापितः, सवै एव सं- 
तापितः । यदुदघुष्यते 

अ ब्रह्मणश्च कोरान्तं न कथित्वतः सुखी । 
कि = व 6 करोति तास्ता विदरतीः सवं एव जिजीविषुः ॥' 

इति। अतः ते- तुभ्यमेव तस्मे-असामान्याय 
कस्मेचित् नमः, यस्तं तस्य ~ विश्चोपतापस्य ` 
निवाणे-्रशमने अभ्रतहदः-परमदितानन्दस- 
मुद्रः ॥ १०७॥ 

त्वद्धक्तेः निःसीमा महिमा इति तसार्थना 
अस्माकम् उचितैव इत्याशयेनाह 

कृत्रिमापि भवद्धक्ति- 
रकृत्रिमफलोदया । 

निश्छद्मा चेद्धवेदेषा 
किंफलेति तयोच्यताम् ॥ १०८॥ 

छृत्रिमा - बाद्यपरूजाध्यानजपादिनिर्वत्यापि ` 



स्तवचिन्तामिः। ११४ 

या तयि महादेवे भक्तिः, सापि अकृत्रिमत- 
स्पाप्त्यात्मकफलोदयमयी यत्न, तत्न यदि असो 
निश्खद्या-निव्याजा बाद्यसाधनानपेन्ञा महानु- 
रागोच्छल्लिता स्यात्. तत् किंफला? केन फलेन यु- 
क्ता इति स्वया उच्यतां, जीवन्मुक्तयात्मत- 
त्समावेशमस्याः त्द्दङ़्ेः अतिरिक्तं फलं न किः 
मपि कलयितुं शुक्यमिलयथंः ॥ १०८ ॥ 
अत एव भक्तिशालिनाम् 

तचत्तुरीच्यसे येन 
सा गतिगंम्यसे यया । 

फलं तदज जातं य- 
त्वत्कथाकल्पपादपात् ॥ १०९ ॥ 

हे अज, तत् च्ञुः - तदेव प्रकाशक ज्ञा 
नं, येन तम् इत्त्यसे - सान्लाच्छियसे, अ- 
न्यत् तु ज्ञानम् अज्ञानमेव, प्रकाश्कत्वधमे- 
योगात॒चज्ञुरत्र ज्ञानम् उच्यते; सा गतिः- 



११६ क्तेपराजाचायंत विषलयुपेतः 

सा सम्यक् प्रवतिः, यया-प्रूजाजपध्यानात्मना 
दारीरवाकूचित्तनिवलयया त्वं गम्यसे, अन्या 
तु संसारावटपातिनी इति अगतिरेव; एषं 
ज्ञानपू्क्रियानुष्टानलभ्यं तदेव सम्यक् फलं, 
यत् सत्कथायाः - खत्खरूपचचायाः सवेस- 
पतप्रदसवात् कल्पपाद्पकल्पायाः सकाशात् 
जातं परमानन्द विकासात्मकम्, अन्यत्तु सवं 
फलं हेयत्वात् अफलमेव ॥ १०६ ॥ 
अतश्च 

श्रेयसा श्रेय एवेत- 
दुपरि खयि या स्थितिः । 

तदन्तरायहतये 
मीश शरणं मम ।॥ ११० ॥ 

सर्वेषाम्-ई श्वर-सदाशिव-शिवधरासिरूपाणं 
श्रेयसाम् उपरि -उक्कृष्टस्रेन एतदेव भ्रयः- 
कल्याणम्, या इयं त्वयि-विदानन्दघने स्थि- 



स्तवचन्तामणिः। ११७ 

तिः~ विश्रान्तिः, ततश्च तस्मिन् श्रेयसि ये 
ऽन्तरायाः-मध्यमध्योत्थिताः सखदख्यातिस्प- 
शाः तेषां हतये ~ ष्वंलाय, हे इश स्वामि- 
न, मम स्मेव शरण, तथा इर यथा व्युत्था- 
नावसरे न कदाचिदपि माम् अख्यातिः स्प- 
शति इत्यथः ॥ ११० ॥ 

तदित्थं भगवत्खरूपचिन्तनोच्डलितसः 
मावेश्रसन धूणंमानः सविस्मयमाह 

श््रहो सखादुतमः शवे- 
सेवाशंसासुधारसः। 

कुत्र कालकलामात्रे 
न यो नवनवायते } १११ ॥ 

शुवेसेवाया-महादेवभक्तेः या इयम् आ- 
शंसा ~ ° सेवेयं शिवमः इति पाथना सेव 

सुधा- अभरत तस्य रसः - चमत्करणम्, अ- 
हो- चित्रं खादुतमः ~ परं स्प्रहणीयतया च. 



१९१२ ज्षमराजाचायषतविदस्थूपेतः। 

मपि लयक्तुम् अराक्यः, यः कुत्र - कस्िश्चि- 
त्कालस्य कलामात्र ऽपि-अंशमा्रे ऽपि, न नव- 
नवायते-अपि तु प्रतिक्षणं नवनवचमत्का- 

रमय एव, न तु इतररसवत् अनवरताखा- 
दमन वेरस्यम् आवहति ॥ १११ ॥ 
ग्रत्सवाशंसाया इयान् महिमा, सः 

सुहमुहरविश्रान्त- 
खेलोक्यं कल्पनाशतेः। 

कृट्पयन्नपि कोऽप्येको 
निर्विकल्पो जयलयजः ॥ ११२॥ 

पतिक्षणं तत्तस्पमातप्रमेयाभाससयोजन- 
वियोजनकमेण अ विश्ान्तः-अविरत एव 

“तदेवं व्यवहारेऽपि प्रथुर्देहा दिमापिशन् ! 
भान्तपेवान्तरर्थाधमिच्छया भासयद्वहिः।+' 

इति प्रयभिज्ञाकारिकानिरूपिताथस्थिया र 
दरचेत्न्नादिसवप्रमातृभूमिकानिष्ठं मवाभवा- 



स्तवचिन्तामणिः। ११६ 

तिभवरूपं त्रैलोक्यं कल्पनाशतेः ~ भङ्गीस- 
हसेः, कल्पयन् - सदा पञ्चविधकरत्यवेचि- 
त्येण आभासयन्नपि यो निर्मलखतन्त्रपरका- 
शचिदेकपरमाथं एव असौ अजो जयति - 
सर्बोत्छरष्ठो वतते, कल्पनारतयुक्तश्च कथं 
निर्विकल्प इति विस्मयः। कोऽपि एक इति 
सामान्यः ॥ ११२ ॥ 

स्तुत्युचितां प्राथनामाह 

मलतेलाक्तसंसार 
वासनावर्तिदाहिना । 

ज्ञानदीपेन देव त्वां 
कदा नु स्यासुपाखतः ॥ ११३ ॥ 

हे देव, त्वां कदा - कस्मिन् काले, उप 
स्थितः - स्वदभेद विश्नान्दयात्मकत्वद चपर ए- 
व भवेयं, केन ज्ञाने ~ तसावबोध एव दीपः 
तेन, न तु बाद्यङकसुमादिना ! तदुक्तं श्रीवि- 



१९० तेमरानाचायृतकरयुेतः। 

ज्ञान भैरवे 
“पूजा नाम न पुष्पयरैयां मतिः क्रियते ढा | 
निविकल्पे महाव्योन्नि सा पूजा ह्यादराल्नयः ।' 

इति। कीटशेन ज्ञानदीपेन, मलम् - अख्या- 
तिः तदेव वास्नावर्तीनां ल्िग्धताधायकत्वा- 
त् तेलमिव तेन अक्ताः सिक्ताःया वासनाः - 
विचित्राः ध्माधर्मादिसंस्काराः त एव वत- 
मान खात् खयं वेष्टनाभिः उत्थाप्यमानतात् 
वतयः ताः दहति अवश्यं यः तेन ॥ ११३॥ 

एतस्पराथनाप्ूरणं च तव भगवन् हेलामा- 
ध्रमेव इत्याह 

क क ® 

[नमषमाप सवक 
(क 

त्तीणदोषे करिष्यसि । 
$ ~ 1, 

पदं चित्ते तदा शंभो 
# क ( (र (क 

फं न सपादयिष्यसि ॥ ११४॥ 

हे शंभो, त्वदिच्छयेव चीणदोषे ~ निद 



स्तवचिन्तामणिः। १२१ 

ठु प्राचीनसंस्कारे चित्ते, मादशःम् अलुयाह्या- 
शां यदि चणमेङूमपि पदम्-अलुयहतुसन 
आधष्ठानं करिष्यसि, तदा ऊ न रादथ. 
ष्यसि- सवः प्रानाः तत्चणं पूरयस्येव । 
तदुछ श्चीखुस्युजिन्वहःरके 

“नियेषोन्पेषम्ं तु त्ख यद्युलमभ्यते । 
ततः भरभुति युङ्नेऽसौ न पुनजेन्म चःप्सुयात्' ॥ 

इति ॥ ११४ ॥ 
अतश्च 

धन्योऽसि कृतकृलयोऽसि 
महानस्मीति भावना । 

भवेत्सालम्बना तस्य 

यस्सदालम्बनः प्रभो ॥ ११५ ॥ 

धनेन वदभदक्ञानरूपेण सभ्रद्धः धन्यः 
अहमेव, तथा कतं - संपादितं कदय ~ पर- 

पुरुषाथप्रा्तिलक्षणं येन तादक् अहमेव, तथा 



१२२ सेमराजाचायंङृ तविदरत्युपेतः । 

महान् - सवातिशायी अहमेव, न तु भेद- 
शरावस्थितः इति एषा भावना ~ प्रतिपत्तिः, 
तस्य-कस्यापि, सालम्बना - सदथां भवति । 
यः त्दाल्म्बनः-तं महश्वर एव आलम्बन 

शरणं यस्य ॥ ११५ ॥ 

परमे्रादपि तद्धक्तेरुत्कषं दशयति 

शुभाशुभस्य सवस्य 
सयं कतां भवानपि । 

भवद्धक्तेस्त॒ जननी 
शुभस्येवेश केवलम् ॥ ११६ ॥ 

हे इश - खतन्त्र, न केवलं त्वस्पयुक्रो ज- 
ह्यादिः खोचितस्य शुभाशुभस्य कतो, यावत् 
खयं भवानपि स्वेस्य शुभाश्युभस्य-वियामा- 
यात्मनो जगतः, कतो-जनयिता, भवन्दक्कि- 
स्तु त्दमेदप्रथात्मनः शुभस्येव परं जननी 
इति भवद्धक्गियुङ्े खात्मनि बहूमानः ॥ ११६ ॥ 



स्तवचिन्तामणिः ¦ १२३ 

इदानीं निरपेक्लो मवच्छङ्किपात एव चि. 
दानन्दधनखत्मसमावेशमयभक्किभाजो जना 
न् संपादयति, न तु कमंसाम्यमलपरिपाका- 
दिहेतुकोऽसो, नापि भवच्छक्तययधिष्ठानात् म- 
लस्य कमेण परिपाक इद्येतत् श्छोकदयेन आह 

प्रसन्ने मनसि स्वाभि- 
न्कि तं निविशसे किय, 

तस्प्रयेशास्मसीदेत्त- 
दिति दोलायते जनः ॥ ११७॥ 

निश्चयः पुनरेषोऽत्र 
सदधिष्ठानमेव हि । 

म्रसादो मनसः स्वामिन् 
सा सिदिस्तत्परं पदम् ॥ ११८॥ 

( युगलम् ) 

हे खामिन्, मनसे- स्वेदने, प्रसन्ने -प- 



१२४ सेमराजाचायेङृतविवृत्युपेतः। 

रिपकमले संजातकमंसाम्ये वा सति, कितव 
निषिशसे - खशक्तयधिष्ठानं करोषि, उत तत्प 
वेशात् - शक्तयधिष्ठानात् तत् प्रसादं गच्छेत् - 
मलपरिपाकादिकम् असादयेत् इति जनो दो- 
लायते - संदेग्धि । अत्र पुनरयं निश्चयः, यत् त्व 
द धिष्ठानं- खरूपगोपनानिमज्जनेन तस्खतन्त्- 
शुक्तयुन्मीलनमेव केवलं मनसः-संवेदनस्य प्र 
सादो, न तु मलपरिपाककमंसाम्यादि किंचित्; 
तथा हि यदि मलपरिपाकः शक्तिपातस्य हेतुः 
कमंसाम्यं वा, तदपि तहिं ऊेतुक? समधिष्ठाच्री 
भगवच्छक्तिः इति,तद्धेतु भिति चत् अलंतन, 
भगवच्छक्तिरेव खतन्द्रःसुः(हियःा भ भिव्यतिः 
अहेतुक कते चेत् सवस्य युगपत् कि न भधि- 
ष्यति, कर्सिश्चित्काल्त भवति, इतिचेत् सर्वेषां 

चन्धक्रोटेः अनादिस्वात् कालनियमःकिन कृ 

तः, किं कुमेः, तत् कदाचित् कस्यचित् कथचित् 

भवति, इति चेत् मलस्य स्वशुक्या निरोधकलेः 



स्तवचिन्तापणिः। १२५ 

न अवस्थितस्य जडस्य विजातीयकारणानुप्रवेशं 
विना परिपाकलकच्तणविलच्षणकायंजननानुपप- 
तिः कश्िदव काल).ऽत्र सहकारिकागणम् इति 
चेत्, को-ऽसो इति प्रश्न नोत्तरं लभ्यते , परिणशम. 
न्मलः परिपाकाव्मकं विशषमेति, इति चत् अ. 
त्रापि दुग्धद्धेपरिणःम इत्र उष्णस्पशेस्य विरो- 
धिनः कारणस्य अननुप्रवेशे विलक्षणएपरिणमा- 
नुपपात्तः । यथः स्वतन्त्रशक्तिपातवादि पक्त क- 
मभोगवेचित्ं मुक्तिश्च कालनियमेन, भगवदे- 
ककतृके च जगति मायाकालादीनां कमेण का्य- 

कारणभावः, तथेव एतनद्वविष्यति इति चेत् चा- 
शपञादान्याय आयातः, यतः ततपक्ते भगवाने- 

व स्वातन्त्र्यात् रृहतसंकाचाभासा यथा तन्त्त- 
स्वात्मना भाति, तथा तद्वतनियतपोर्वापयात्म- 
ककायकारणभावाभासात्मन।पि नियतकर्मत- 
त्फलवेचित्रयात्मनापि कमाभासमयेन, नतु 
अत्र कालकमदिः कस्यापि निजं त्वम् आत्ति इ- 



१२६ कोमराजाचायेडङृतविवृत्युपेतः । 

ति यथा असो इत्थं मागवेचित्यम् आभासय- 
ति, तथा स्वस्वातन्््यात् अनुयहवैकित्रयम- 
पि, इति नात्र नियहानुयहभाक् कथित् अ- 
न्यो.ऽस्ति इति निरवद्य एवायं प्ल: । मलप- 
रिपाकादिपच्तस्तु उक्तदूषणेः सावद्य एव-इति 
कथमिव संभावनासाम्यमात्रेणाभ्युपगन्तुं श 
क्यम्, कामिके च विरुद्धे दे समबले कमणी 
कथं युगपत् फलदाने.ऽपि समबलत्वात् षि. 
रुद्धलाच्च तयोः प्रतिबन्धात् फलदानाशक्ततव 
जातु शक्तिपातः स्यात् । कथं वा तसिन् अ- 
वसरे कमान्तरं एलं न ददाति, तस्य भिन्न- 
कालार्जितस्य भिन्न एव परिपाककाल इति 
चेत् तयोरपि भिन्नकाला्जितयोः कथम् एक- 
कालः परिपाकः । इश्वरेच्छात इति चेत् सेव 
भगवती स्वतन्वानुयाहेका अस्तु; अलम् 
पनेन अलजालप्रायेण मलपरिपाकादेना । 
वितत्य च एतत् मयेव श्रीस्वच्छन्द विरतो प- 
अमपटलान्ते दीक्ञासमथनावसरे वेचारेतम् । 



स्तवचिन्ताषणिः। १२७ 

यथा च आगमेषु मलस्वरूपं, यथा च पत- 
लचिश्त्तिः भवति तदपि तचैव निवांहितम्ः इति 
अलम् इह अभ्यधिकेन, तदेतत् गभीकल 
स्तोच्रकारेण उक्तम् । "निश्चयः पुनरषोऽत्रः 
यत् तच्छक्तयधिष्ठानमेव, मनसः- स्वेदनस्य 
प्रसादः न तु मलपरिपाकायपि, तदधिष्ठानमे- 
व॒ च सिद्धिः तदेव परं पदमिति। इदम 
तच, यच्चितिशक्तिरेव भगवती स्वस्वातन्त्यात् 
गरहीतसंकोचा चित्तमूमि संसायांस्मरूपां ब- 
हृशाखामाभास्य, पुनः स्वेच्छयेव कचित् सं- 
कोचं प्रशमय्य, पूणतया स्फुरति इस्येव ल 
त्परं पदम् । यदुक्तं केनचिन्महायोगीन्द्रेण 

श्वैतन्यपूरितमिदं निखिलं हि विश्व 
वित्तं चिदात्मनि यद् स्तथुपैति शश्वत् । 

एव् [चतरप्रथगव सुसस्यतत्रा 

दुक्को निरस्तकरणः परमः समाधिः ॥॥ 

इति ॥ ११८॥ 
एवं भगवत्स्वरूपं नानाविधाभिः सूक्ति 



१२८ तेमराजाचायकृतविदस्युपेतः। 

भङ्ीभिः स्तुत्वा, सवद शासु अविचलेव भग 
वन्मयता अस्तु इति आश्वसन् अहु 

वचश्चेतश्च कार्यं च 
शरं सम यस्रमो ¦ 

सवल्ण्रसादन् दद्या 

इवःढतिकमषणम् ॥ ११९। 

स्वतस्तुतो याद् वद्यो मम खद्वावतामयं 
संपघ्नं, तथा सदैव अस्तु, तच्च वित्तदषष्दा(र, 
चिन्त च शदीराश्रयम् इवि वद्ष्टरेष उष््पि वै 
घां वपुशेत्ःशररणां यास्छदत् अथः यध 
नविन्वतपरिस्पन्डनादि द्य दत् सवं भम 
प्रभो- त्विदानन्दघन स्वामिन्, सल्छसःदेन- 
तवद्येन स्वरूपमोपनाप्रशमनानैमस्यगसनेन 
नित्यमत्र, सक्द्धावः ~ तन्सयल्वमव एक भू 

षणं यस्य तदश स्यात् ॥ ११६ ॥ 

भक्तिमतां श्रणादिपर्त्य्थं भसिद्धप्रभाव- 



स्तवचिन्तामसिः १२६ 

श्वनामोदीरणपूरवं स्तोत्रस्य उत्कषं दर्चयति 
उपसंहारभङ्या 

स्तवचिन्तामणि भृरि- 
मनोरथफलप्रदम् । 

भक्तिलच्म्यालयं शंमो- 
भंटुनारायणो व्यधात् ॥ १२० ॥ 

महामाहेश्वरतन परसिद्धप्रभावः नाराय- 
- शाख्यो भटः, शंभोः- चिदानन्द घनस्वात्मप्र- 
त्याभिज्ञानातव्मकानुयहकारिणो भगवतो महादे- 
वस्य, स्तवं - स्तोश्रमेव चिन्तामणि विहितवान् 
कीदशं भूरीणां मनोरथानां यत् फलं-भगवत्स- 
मवेशलच्षणं महाफलं तत् प्रददाति यः तं, य- 
तो भक्तिरेव महेशरेकात्म्यमयत्वात् लदचमीः- 
परा संपत् तस्याः आलयं- नित्यं निवास- 
भूमिम् । एतस्स्तो्रश्रवणपटनादिना परा सः 
मवेशलच्मीः आलिङति नित्यमेव भक्तिभाज 
इति शिवम् ॥ १२० ॥ 



१३० सेमराजाचायंदतविदत्युपेतः। 

गुणादिल्याञ्जातो गुणखगणगरिष्ठः शिवगुणेः 
कृतामोदो बाल्यात्मभृति गतसंगो जगति यः। 

स शूरादित्यो मां बहु बहुलभक्लयाथयत यत् 
स्तुतौ तेनाकाषं विष्टतिमिह नारायणकृतौ ॥ १॥ 

श्रीरामेण कृतात्र सद्दतिरिलयेषा किमर्थतिमा 
सन्तश्चेतसि कृष्वमस्ति वितो कोऽपि प्रकर्षोऽत्र यत् । 

तेनाथिप्रणयादिनेष्षिचतुरेया ्तेमराजो व्यधात् 
स्तरे ् रीविजयेश्वरस्य विमल्ते सैषा शिवाराधनी ।२॥) 

शोः भकाशवपुषः शक्किरेका जयत्यसो । 
या स्फुरन्त्येव तनुते पराग्रतमय जगत्\ ३ ॥ 

:0: 

हति श्रीमहामाहेश्वराचा्य॑वयेश्रीभटनारायणविराचितः स्तवचिन्तामणिः 
समक्ष: । 

[9 + 

विष्रातिथात्र तत्रभवतस्तुतिदुक्िकारमशिष्यमरामा- 
देश्वराचाय॑वयेश्रीमदमिनवगुप्तपादपदयमधु- 

पराजस्य राजानकन्तेमराजस्य 

"-----~----->--ढ व - ज ४--+----------- 



स्तवचिन्तामणिः | १३१ 

सद्धिद्यानां संश्रये ग्रन्थविद्रद- 
व्यूहे हासं कालत्यापयाते । 

तत्तःसद्धमोदिधीर्पकतान- 
सस्मे्तोजःशालिना कमंच्ये ॥ १ ॥ 

श्रीमत्कश्मीराधिराजन यस्ये- 
धरमोुक्रेमेन्त्िभिः स्वैविंवेच्य । 

प्रलष्ठापि ज्ञानविज्ञानगभ॑- 
्रन्योदधले युख्यकार्यालयो यः ॥ २॥ 

तत्राजीवं निर्विंशद्धिमुकुन्द- 
रामाध्यक्तलखाभरेतेः सद्धिरपः। 

पूतया शुद्धया व्याख्यया संस्कृतः स्तात् 
पूणां ग्रन्थः श्रेयसे सज्ननानाम् । २ ॥ विलकम् || 
ध 

श्रीक्षिवाप॑णं समवेशनिर्वाखावहं च श्रोतृ-पाडकजनामां भूयात् ॥ 
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समषठा ॥ 



स्तवचिन्तामसो 
द्वितीयपरिशिष्टम् । 

मूल श्टोकानां संक्षेपेण विषयाथंसंग्रहः । 
------~--ट श्चि ठर तशि शः ~ > ` < 

विकल्पमयवेखरीमध्यमापशमनपुवरकं पर्यन्तीद्- 
शायुन्मजयतस्तद्रयाप्िकामनाभरितदशामपि वेधवे- 
नाभासयतः परमानन्दात्मकपराद्रयप्रमातेतामुन्भी- 
लयतः स्वात्मपरमायथेपरमेश्वरस्य स्वरूपस५ वेश वे- 
मशंनम् । | 

पवेङ्कस्वरूपस्येव परमेश्वरस्य शङ्गिमाधान्येन 
स्तवनम् । 

सदाशिवेश्वरादिना वे्पयन्तेन पर द्ैतमथानु- 
प्रविष्टेन विश्व।त्मना रूपण प्रसरज्ज्ञानक्रिषाशक्तेः 
पकाशात्नो नरप्रध।नभगवत्स्वस्पस्यं पहभावेन 
रिमशेनम्। 

तत्तददरष्यस्तुत्याचवस्थास्वपि भगव: ग्रहात् तद. 
भेद्थालिकाया विभूतेरासरादनकथनभ | 



१९०५ 
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१ [ 

मूलश्छोकानां सदपेण चिषयाथसंजहः । 

वासनाक्षोषयुक्यैवाख्यातिभशमनपूवेकं पाशक्त- 
पणपुणेस्वरूपपभथनेन स्वात्मरूपमहेश्वरस्य अ नुग्रा्य(- 
नुग्रहसमवेशाथनम् | 

वेरो पिकाभ्युपगतपरापरसामान्यव्यतिरिक्रसवसा- 
मान्यपृणाहन्तात्मकमहाचैतन्यरूपपारमेश्वरस्वरूपवि- 
मशनं नमस्करणशरुखेन । 

अनुपलभ्यमूतिंत्वाद तिसुसुचपत्वेऽपि शक्त्यणडप- 
येन्तसमस्तजगद्रयापकस्य चित्मकाशधमेभगवत्स्वरू- 
पस्याभिवन्दनम् | 

विश्वद्ष्टिसंहारात्मकहानसमाद्ानधमेत्वेन उपच- 
रितदंसस्वरूपस्य परमेश्वरस्येवान्तरभेदेन धृतब्रह्मा- 
रुडगभेन्मनारूपरंसीशक्गिपरामशेनम्। 

उपादानादिकारणसखे शून्ययुग्येव जगचित्रर 
चनात्मातिदुघेरकमेण)ऽव्याहतस्वातन््यपरमेन्वर विष- 
यस्वात्मसमावेशनम् । 

मायासंपकंरहितवेन स्वच्छ शिवज्ञानस्य परमेन्व- 
रात् भराथेनम्। 

मेयपदे प्रपाणगम्यस्वेऽपि वस्तुतोऽभेद रूपतया 
भ्रमाणव्यापारातीताय परमेश्वराय शरीरपाणपुयं् 

क 

कादिसमपेणरूपबलिनिषेदनम् । 
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गाम्भीयादिगुखतया दुर्बोधायाः शद्धपरकाशः 

प्रशमिताख्यातितिमिरायाः पारमेश्वरमायाशक्गदश 

नाकां्तणम् । 
भकत्युद्रकवशात् स्वम्रेऽपि साकारपरमन्वस- 

णामतत्परभ्यः प्रणमनम् । 
पारमेश्वरं स्वर्यं प्रलयवभ्रष्टुं जन्पपरणान्मृल - 

नशक्राया सचेबुद्धिमतामत्यमिलषणीयतातदेशनम्। 

परमेश्वरभ्रसादात् याव्ञ।वितावस्थं तदक्ष्र- 
मनस्कतया स्थितेः प्रथनम् । 

अनन्तशाखाविस्तीखबेदागममयस्ेन तत्तरफ ` 

लोतपादककल्पष्टक्तरूपश मारमिवन्दनम् । 
वाङ्मनःकायनिवेल षमस्तकमंण। भगवति स- 

मपेणात् तत्तादात्म्येन तद्र्निदरनद्रताया शसनम् । 

जगद्विषयकणष्टिसहारादि नियोगेषु निजस्वात - 

न्व्यशालितापशंसितशंभवे प्रणमनाजङ्किः । 

निखेगुण्यमहापकाश(त्मभगवननामपात्रचिन्तने - 
नामीष्टावाप्ेरन्यालम्बनानां ध्यानानां निष्पयोज- 
नताकथनम् । 

मगवद्राचकमहामन्त्रसत्तानुप्रवेष्टानां शाभववि- 

भृतिचमत्कररणौचङ्कताकथनम् । 
सबस्येव कायवाङ्पनाविषयस्य मगवन्मय- 

त्वात् भक्िमतामपयासमेव भगवर्स्वरूपला मकथनम् । 
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स्तवाचन्ताभशो १४३ 

सवंज्ञः सवेकृत्सवमयश्च परमेश्वर एष इतीदृशत्ना- 
नशातलिनां सव ज्ञेयं कार्य च भगवता वेश्वारम्येनानु- 
भाव्यते दइत्यनुशासनम् । 

विश्वस्य यदीयच्छामात्रेण निष्पत्तिस्तस्य भ- 
गवतः कायेन्नानं ब्रह्मादीनामपि दुरूहभिति निर्देश 
नम् । _ ॥ 

त्चत्मयन्नशतावुष्ठानेनापि ब्रह्मादिकारणानाम- 
प्यलमभ्यधाश्नः परमेश्वरस्य प्रणमनम् । 

ब्रह्मादयोऽपि यच्डक्तेविकासभड़ःभूताः तस्मा- 
त्परमेश्वरात्पालनाथेनम्। 

परमेश्वरस्य महाव्यापकतया दुर्यत्व-दुष्प्राप्य च- 
क्थनयुखन स्तवनम् । 

भक्केशालिनां स्ततिस्मृदयाद्यवस्थासु तद मेदाव- 
एम्भमयताधिगमात् तत्काल्लतः परमानन्दस्फारफः- 
लोद्धावकाय परमेश्वराय नमस्करणम्। 

खष्टयादिकारिपरिमितव्रह्मादिपदविषयकस्मय- 
परित्यागात् भक्तानां भगवत्स्वरूपम्रलयभिन्नावशोन्ि- 
पितसरबहंभावरूपमहास्मयग्रहणेन परिपूणतया स्फुर 
णाचुशासनम् । 

भक्किशालिनां भगवचेतन्यानन्द विश्रान्त्या बि- 
कल्पात्मकव्युत्थानद्शाया अपि समाधिरसपरिप्लुत- 
ताकथनम् | 
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मूल शकानां सक्तेपेण विपरयार््सं्रहः । 

तिमूच्मरूपत्रे सवैस्यासरिलोक्यास्तकलामा- 
वरतेन दशनात्, स्थूलरूपत्वे ब्रह्मादिभिरपि दुलस्य- 
त्वात्, सवंथेव अ्रपरिच्छेदमूरतेभगवतस्ताखिकरूपवि- 
पयातक्येताया भङ्चा भतिपादनम्। 

सवेशास्राणां शब्द्राशेशरीरताचिकपरमेन्वर - 
स्वरूपपतिपादनतास्पयसत्तया परेक्ञावतां प्रत्तिविष- 
यत्वाचुकातनम् । 

ताचिकानायासयादृशक्रपकमेशुदयादेना पर 
मेश्वरज्ञानविषय)पदेशातमप्रसादाच्पथनम् | 

स्वयमनुपकायंसरे विश्वोपकारकतया निःस्पृहसे 
सवेस्पृहणीयतया लोकोत्तरोत्कषशाजिभगवतोऽभि- 
वन्दनम् | 

पपारिच्डिननपारमेश्वरस्वरूपपाप्निफलकभङ्गयधि - 
छानभूतायाः क्तत्रज्ञतायाः सामान्योङ्गया छापनम् | 

भगवतस्वरूपनिधिप्रापिकायां भक्तो विपुखानां 
दुरतिक्रमभगवन्माययेव व्यामोहिततापतिपादनम् । 

सवत्र परमेश्वरस्येव मुख्यं कतेत्वमन्येषां तु 
तदुत्थापिततचद्।भमानमात्रसतखमेति प्रतिपादनं 
स्तुतियुखेन । 

गुणत्रयकायभूतसुखदुःखादि्न्धमग्रजगदुद्धरणा- 
य छत परमन्वरमन्यस्य शक्रैः कृपावा नस्तीति 
प्रतिपादनम् ! 
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9७ भेगवदेक्यभावनाभावषाभावयोर गुणिनां गु- 
णवत्तया दुष्टानां दोषवत्तया निदशेनम् । 

४७ (२) सवेथान्यविषये त्यागपाथेनोत्तरं भगवद्िषययो- 
रेव रागलाभयारप्यभ्यथनम् | 

५८ स्वगफलकाग्निष्ठोमाद्यधिकारिनियमनवेशिष्टये- 
न मुक्केफलक निरायासभगवद्धावनात्मके कमणि 
सवेस्य जन्तुमात्रस्याधिकारानुशासनम् । 

98 भोगापवगंफलकसमस्तकमेणामादिमध्यावसा- 
नेषु भगवत्सं विल्नगनत्वादे शनम् । 

५० अतिसेवनाद्रेरस्यावदहेतरास्वादनीयविषयवेशि- 
यन भगवद्धङ्किसुधाया एषवोत्तरोत्तरसेवनान्नवनव- 
चमत्कारप्रदत्वादुक्कृष्टमहिमादे शनम् । 

५१ कामसंहरणादेषिन्वातिशायिकायेवेचिच्यका- 
रितया आकरतिमच्ेऽपि अतिदुषेरेरवयेशालिपरमे- 
श्वरदिषयम्रणमनम् | 

५२  मायाव्यामेहनास्वातन््यापच्या किचित्कतुमश- 
क्जन्तुबगेस्य तत््रणाच्छक्लयापादिपारमेशावुग्रहश. 
क्ेरेव शरणाख्यानम् । 

५२ स्वतन्त्रचिदेकमूर्तेः परमेश्वरस्य सर्वत्र निष्प- 
तिद्रह्दिताकथनम् | 



१४६ मूलश्चोकानां सं्तेपेण विषयाथंस्रहः । 

५४ भगवदात्मकवाननिरस्तसमस्तापाधीनां जीवा- 
नां माहापादितया मायायाः प्रभावातिशयद्योतनम्। 

५५ अणिमादिसिद्धयवाष्ल्यचलेदवयांधिगमभवि- 
रतिफलानां भगवद्धङ्गिकल्पपादपस्येब प्रभवलादे- 
शनम् । 

५६ सवदेशकाल्व्यापकतया लब्धेऽपि भगवत्स्वरू- 
पे सुच्मतमदेहादिसंस्कारगलनाय तदात्मसाद्धावस्य 
पुनराशसनम् । 

५७ सन्मानसनिवासि-भूतिसिताङ्महाहंसरूपाय शं. 
भवे पुनरपि भक्तिभरेण नमस्करणम् | 

५८ अशेषतमोऽपरहरणभवकदथनेन्धनद्ाहभगव- 
त्स्वरूपभूतमहाप्रकाशननिदानभगवद्धङ्किदीपिकाया 
प्मभ्यथनम् । 

५६ भगवत एव विश्वसजेनादिनाटकमरस्तावनोत्तरं 
तत्संहरणात्मानिवहणएकृ लक्तमकवितानुशासनम् | 

६० सदसतोरसन्वसच्वसपाद् नखतन्तरस्य जगदुत्प 
त्तिविनाशनेश्वयंशाल्लिनो भगवतोऽभिवन्दनम् | 

६९ अनन्द सागरात्मभगवता विश्ववतयावन्पात्रा- 

नन्दस्थेक बिन्दुरूपकथनोत्तरं नमस्करणम् । 
६२ भगवद्राचकमहामन्त्रविमशेनेकतानतया ब्रह्मादी- 

नां धन्यवाचुशासनम् । 
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& ख्यं निरीहस्यापि भक्तेष्टसंपादकतया, अद्रया- 
त्मवेऽपि भोग्यभूतविश्वचमत्कर्तरे भगवतेऽभिवन्दनम्। 

६४ सर्वैकारणकारणाद्धगवत एव ब्रह्मादि कीटान्ता- 
नां सर्वेष्टसिद्धचाप्ल्यावेदनम्। 

६१५ निशेतमशक्यजगद्विचारादिषयोजनसंकरेषु मा- 
यास्फारमलिनीकृताया बुद्धः तत्स्मरणमत्रंण प्रसा- 
दाधिगमात्त्ज्ञानसामथ्योनुशासनम् । 

६६  इच्ामत्रेरीव विग्वोदयप्रलयकृत्सामथ्येस्य भ- 
गवत एवाभङ्गुरभथुशक्ल्यावेद नम् । 

६७ भगवदभेदभावनासत्तासत्तयोस्तदुदेशेन विहित - 
स्य निषिद्धस्यापि सुकृतता, तद नुदेशेन विदितस्य सु- 
कमेणश दुष्टृतता-इव्येवमनुशासनम्। 

६८ सततोदितभगवत्समवेशात्मभङ्गिरसाखादरूप- 
द्विणयुतानां भगवर्स्वात्मीकरणसाक्तात्करणादिषि 
कल्पैः परामशनाद्धन्यवनिरदेशनम् । 

६8 परमानन्दव्रश्रान्तिप्रदबरेदास्मान्नानियाक्तुः, तथा 
तट गादिवेदत्रयपरामशेनीयतेजोरूपादप्युत्तीणंस्य पर- 
मेश्वरस्य स्तवनम् | 

७०  परमेश्वरस्येव विश्ववतिवेदोदिततिधिनिषेधात्म- 
विचित्रस्वभावपरिस्पन्दभवतेकलपत्तिपाद्नम् । 



१४६८ 

७१ 

४9 

७ 

७६ 

७७ 

(4 

भूलश्छोकानां सं हषेण विषयाथंसम्रहः । 

ज्ञानानन्दाच्छादनोत्तरं भ्रन्त्युद्धलया भदासक्ना 
न्संमोह्य पश्चाच्च धान्त्यपनयनोत्तरं ज्ञानानन्दाविष्क 
द्यानुग्राघ्चष्वनुग्रहशीलस्य भगवतोऽभिवन्दनम् । 

ब्रह्मादीनामपि अशक्यपयेन्तगतेमायायाः स्- 
रूपोन्मेषमव्रेणापहतुः परप्रेयःस्वरूपपरमेश्वराद- 
ख्याल्यपाकर णरूपस्वरक्लाभ्य्थनम् । 

विषयवेतृष्णयभाजां, विश्वमयविश्ोत्तीणतादि- 
रूपस्वात्माद्यज्ञानाधिरूढानां च, तथोङ्कन्ञानसंपत्मा- 
पत्युपायमन्त्रमुद्राध्यानादिवेग्चुख्यभाजां च भगवत 
एव तत्तत्कमेपभथुतावेदनोत्तरं तत्स्वरूपोन्पेषमात्रेण 
मायापहूलयाशंसनम् । 

वेदान्तोपास्यबरह्मणोऽपि स्वातन्त्यशाङ्किपयतवे- 
न उत्कृष्टस्य, इश्वराणामपीश्वरस्य, कल्याणानामपि 
कल्याणस्य परमश्वरस्यावेचत्वकथनम् । 

बन्धुमित्रादिभ्य उपरतानां भेक्नानां मेगवत 
एव दुरुत्तारभवाणेवादुद्धरणोपकतेसद्भन्धुत्वनिर्देश- 
नमू । 

निःशेषमलापहरएसमथेतया परमेशसमत्रेशा- 
कष्टानां परमानन्दकणानां सर्वोक्ृष्तापरामशेनम् | 

निखिलभमातृमतीनां भेरकं यस्यैव वरेण्यं 
क क, 

ञयोतिगायत्या स्तूयते, स प्रथुरस्माकं व्युत्थानमग्रा 
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वियः सस्वरूपपराप्त्युपायात्मसत्पथे उद्यमं प्राहय- 

विित्येवमाशंसनम् , 
७८ स्वाभेदमयीषु पृथिव्यादषटमूतिष्वेकस्यामप्येकाग्र- 

उुद्धयाशसनसंज्ञया तत््रणात्सवेमयस्वरूपग्रकटनफ- 
लकभगवत्मसादाभ्यथनम् | 

७8& तच्वथुवनतद पिष्ठातृरूपनिखिलपदार्थानां प्रायेण 
निजनिजक्रियाक्तमत्वमनूद्य भगवन्नामस्मरणमत्रस्य 
मोक्षपयेन्तसमस्तसिद्धिमदत्वाभिख्यानम् । 

८० प्रतिक्षणं बह्यादिकीरान्तनवनवानवच्डिनजगि- 
तरनिमांणशक्त्येव भगवतस्तदेक्यमयमावनामनस्ि- 
नामतिविस्मयरूपसमविशकथनम्। 

८१ दुष्करर्द्रशङ्किसमापेशस्य सुखेन संपादक, मा- 
याव्यामोहस्य परमानन्दमयकते यत्स्मरणमात्रं तस्य 
भगवतः स्वाभेदेन विमशेनोरछष्ताचुशासनम् । 

८२ भगवत्स्त॒तिसूक्गीनां व्युत्थानेऽपि श्रानन्दातिश- 
यात्मसमावेशजनकत्वेन सर्वोत्कृष्टवकथनम् । 

८३ इच्ादिशङ्गिनिवाहितत्रेलोक्यारम्भसंहूत्योभेगव- 
तोऽनोपम्यनिर्देशनम्। 

८४ मन्त्र-मन्त्य-मन्तिणां भगवदभिन्नलमनुद्य तत्स- 
रूपामेदात्मसत्परामशोथनम् । 
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८५ खात्मनः भकाशेकात्मसल्यसंकल्पभगवत्स्वरूपा- 
भिनतामनुभूय ससारिबरस्य स्वस्कल्पतयाप्यसंभ- 
वत्ताकथनम् । 

८६ यत्तद्धेदबुदधबपगमोत्तरं भगवति निखिलकमेतत्फ- 
लसंन्यासिनामति्ाध्येश्येभागितानुशासनम् । 

८७ स्वापदपहरणसवेसंपदानसमथेभगवद्राज्नभ्याधिग- 
मे भक्तानां खास्मश्छाघनम् । 

८८ मायाग्याध्यन्धीकृतज्ञानचज्ञुषः पूणंपरथानयनात्मा- 
रोग्यापादिभगवद्धङ्कः परमाञ्जनतया निरूपणम्। 

८8 गादोत्कर्ठावशात्लणमात्रासहनविरावणोत्तरं नि 
भेयानन्दद्रयाव्ययभगवत्पदाधिगमाम्यथेनम्। 

&० ब्रह्मादिभिरपि दुस्तरस्य गभीरदुःखमयभवसाग- 
रस्य तात्पर्येण भगवदुपासत्तेस्तरणोपायतयाशस- 
नमू । 

६१ जगद्विधातदुमेदकालकामयोनिग्रहणन, पतितपाव- 
नतया जगदुपकञ्यो गङ्गायाः शिरोधरा च, आकार 
धारे भगवत एवं यथोचितकारिताशंसनम् । 

६२ बह्मादिवर्यश्वयोदिपदचतुष्कोत्छृषटशयुद्विदात्म- 
स्थिलर्थनां भगवत एव तदावरुतया  परायणानुशा- 
सनम्र। 
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६३ भगवदनिच्छया ब्रह्मादीनामपि वैणंङ्डजीकर- 

णासाम््य॑स्य, तथा तदिच्छासुग्रदीतकीरादेरपि ब्रा- 

ह्यपद ्रहनसामथ्येस्य निर्देशनम् । 

६४ महेश्वरप्रणामासक्तयात्माभूल्यरत्रभरितयङटो्त- 

शिरस्कतया तच्वाववोधान्तयद्रविणानां देवेष्वपि ख- 

प्रणतसंपादनसामथ्येसंभूलयनुशासनम् । 

६५ सर्वमाहत्यागोत्तरं भकाशात्मकभगवद्विमशानन्द्- 

खातन्त्यशक्स्यासादनामृताशसनम् । 
क 0 (0 

&६ चिव्रहृष्टमनोरथोद्चिखितस्याताचिकलेऽपि भगव- 

दाद्रतिमात्रस्य भङ्कजनसर्वेष्टसपलदातवृ कथनम् । 

६७ प्रमेश्वरादन्यस्य गुणाधिक्यादशेनात् तथा नै- 
£ [क निन्दयो 

गुण्यादशशनाच पत्द्वयव्याजस्तुतिनिन्दयोः पयेवसा- 
नानिश्वयनाख्यानम् । 

६८ भगवत्कीर्तनजन्यामृताखादनेऽपि अन्यस्य देवा- 
भ ४६५ त $ 

देरसामथ्य॑सुचनोत्तरं भगवत एव तद॑मृतदानसाम- 
थ्येसूचनम् । 

&& इतरकामानभीप्सया सर्वेष्टसिद्धिनिषेभेगवतः पर- 
सिद्धिल्लाभात्मतदेकान्तभक्तयाशसनम् । 

१०० स्वभक्तेभ्यः स्वासमेकप्रथनास्मत्रेलोक्यस्वाम्यदा- 
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नेऽनगेलस्वातन्त्योदायेभगवतोऽभिवन्दनम् । 
१०१ सबैदुःखापहरणतुः कः ! इति संदि्य परमे- 

> = 

श्वर एव तादटगिति निधिनुतां तच्डरणताकथनम् । 

१०२ भगवद्धक्रिमतामेव योगपरभावाढृष्टसांसारिकमभो- 
गोपभोगोत्तरमख्यालयास्मभवश्रान्ति हिबा परष- 
दावाप्नयाशंसनोविद्यानुशं सनम् । 

१०३ भगवदद्रयात्मतया तदायत्तानां मोहमयीपषु स्व- 
आयवस्थास्वपि कृतस्य यत्तत्पुणयापुण्यात्मक्मेणः 
परानन्दफलजनकतावेदनम् । 

१०४ परपकाशात्मभगवद्धामनिष्ुचित्तस्य तमःसंपकी- 
लयन्ताभावकथनम्। 

१०५ परमशिव्रसेवोत्साहाय कृतमनोरथमात्रस्यापि मोः 
्षपदे पदन्यासादशसनम्। 

१०६ नानाभोगासञ्चनात्मसिल्या, यथोचितशरीर- 
भवनजननात्मोत्पत्या भोगपरम्परानुषङ्शान्तानां 
विश्रान्तिदानायेषत्कालं संहारात्मलयेन च जगदुप- 
करणे पारमेशाद्रयशङ्केः परमस्वातन्त्यावेदनम् । 

१०७ श्राध्यात्तिकाधिदेविकाधिभौतिकात्मव्रितापता- 
पितसमस्तपाणिनां तापशमनामृतदुदतानिरूपणो- 
तर भगवतोऽभिवन्दनम्। 
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१०८ सव्याजपूजाध्यानजपादिनिवल्यभगवद्धङ्गर्मो ्षफ- 

११९ 

११२ 

लजनकलासुवादोत्तरं निव्याजभगवद्नुरागोच््- 
लिततत्समवेशोपलक्तितभक्तेरनिवंचनीयफलवेना- 
परिमेयफलवसचनम् । 

चज्लुषो भगवद्धिङ्गदिपेक्षणे, गतश्च भगवप्पूना- 
दिस्थानगमने, भगवत्कथात्मसर्वेष्ठमदकल्पपादपन- 
न्यफलस्य च शब्दाथेद्रारा साफल्यमातवेद्य, ज्ञानस्य 
भगवत्स्वरूपक्नापकतया, यागादिगतथ भगवत्पदपा- 
पकतया सवेसंपत्पदकल्पपादपरूपभगवत्स्वरूपच- 
चयाः सथुद्धवत्परानन्दविकासात्पकफलस्य च 
छध्यसाफल्यावेदनम् । 

निखिलैश्वयाप्टात्मश्रेयसाभलछष्टमेयोभूतविदा 
नन्द घनावश्रान्छ मध्यत उद्धवद्गवदख्यालयात्मा- 

न्तरायध्वंसाय भगवच्रणताभ्यथेनमू । 

उत्तरात्तरास्वादने नवनवचमत्कारजनकतया त्ञ- 
णमपि ल्यक्तुमशक्यस्य भगवद्धक्लयमरतरसस्याशं- 
सनम् । 

तत्तत्ममातपरमेयाभाससंयोजनवियोजनक्रमेण स- 
्र्ेत्रन्नादित्रैलोक्यं कल्पनाशतैरनवरतं कल्पयतो. 
ऽपि भगवतो निरविंकन्पावस्थया स्थित्याबेदनम् । 



१९४ मूलश्छोकानां संहेपेण विंषयाधसंग्रह : । 

११३ तिमलात्पतेलमत्तिनसंसारबासनावर्विदाहित्या- 
ववे(धात्प्दीपावलम्बनोत्तरं परमेशसंनिभो स्वो- 

[ष (५ 

पर्थितिक्तणशंसनम् । 

११४ भगवद नुग्रहेरेव॒मरक्तीणपूतेतनङस्सितसंम्कारे 
चित्ते क्षणमात्रमपि परमेश्वराधिष्ठानस्य सवामी 
संपादकलायुशासनम् । 

११५ भगवदाश्रितजनस्यामुत्तरधन्यवकृतङृत्यचमह- 
खादिगवांणां बास्लवश्तोेभिववेदनम् । 

११६ परमेश्वरस्य मिश्रश्युभाश्चुभफलजनकसं, तद्धक्गे- 
स्तु शुद्धोत्छृष्टश्चभफल ननकल्लमनूद्य भङ्गिमतां ब- 
हुमानमान्यतावेदनम् । 

११७-१८ किं मलापगमेन प्रसन्नं मनो भगवताधिष्ठी- 
यते, उत भगवद धिष्टानेन मलापगमात् भरसन्नतामा- 
सादयेत् ! इति शङ्नपूवेकं भगवद् धिष्टिस्यैव मल- 
हान्या पसन्नमनसः सवेसिद्धयाप्रिपरपदासादनायु 
शासनम् । 

१९१६९ बाञ्मनः कमकायानां भगवदनुग्रहासादनोत्तर् 

भगवद्धङ्गिभूषणभूषितबाभ्य्थनम् | 
१२० ग्रन्थकृतः प्रसिद्धमभावस्वनामोदीरणोत्तरं स्व- 

कृतग्रन्थस्य भगवत्समवेशात्मायुत्तरेष्य॑फलभस- 



वचिष्ता्शौ १६९ 

बतया चिन्तामणएयभिख्यापनेनात्यन्तोपदेयतानिर्द- 
शनम् । 

प ~ ~ दा ~> 

हुति स्तवचिन्तामणौ अन्थप्रकाशक-पं० मुकुन्दराम शाखिणा विरचितः 
प्रतिश्ोकत प्रतिपादिता्थंसकेपः समाप्तः ॥ 
1 

द्विकयपरिशेष्टभागश्च समाप्तः ॥ 


